Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Неігрові фільми
ТАТОВА КОЛИСКОВА
Автор сценарію та режисер –

Найменування суб’єкта
ФОП Герман Поліна Юріївна
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Три роки Сергій виконував бойові завдання
кінопроект
на російсько-українській війні. Але після
повернення додому на нього чекає значно
важче завдання — полагодити розхитані
війною стосунки з дружиною та трьома
дітьми
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Кількість балів
(від 1 до 5)
2
3

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

3

Усього балів:

8

Аргументація
Відома проблема
Проблеми адаптації до
мирного життя
Фільм спостереження який
надає можливість зрозуміти
проблему
конкретної
людини у взаємовідносинах
з
близькими.
Фінал
картини ставить крапку ніби
проблема є і її неможливо
вирішити.
Немає
авторського меседжу

2

Продовження додатка 4
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

неігрові фільми
Татова колискова
Дяк Леся
ФОП Герман Поліна Юріївна
Авторський
фільм-спостереження
за
чоловіком, який повернувся додому після
війни й намагається відновити стосунки з
родиною.
З документів зрозуміло, що авторка вже
тривалий час фільмує родину. «Міцні, але не
залізні» - пролог майбутньої «Татової
колискової».
Це краще режисерське бачення стрічки про
ПТСР, яке мені доводилося читати.
Кількість балів
(від 1 до 5)
4
4

5

Аргументація
Ідея заслуговує на увагу.
Тема ПТСР, на жаль, ще
довго
буде
для
нас
актуальною.
Має вийти дуже чесне кіно.
З документів зрозуміло, що
авторка вже тривалий час
фільмує родину. «Міцні, але
не залізні» познайомили
експертів
з
героями
«Татової колискової».

2

Продовження додатка 4
Це краще режисерське
бачення стрічки про ПТСР,
яке мені доводилося читати.
Усього балів:
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію

Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
Татова колискова
Леся Дяк
ФОП Герман П.Ю.
На скільки мені зрозуміло цей фільм вже відзнято, або події
вже відбулися. Тоді не зрозуміло над чим має бути робота.
Тема та ідея дуже важка - фінал дуже сумний, але це правдива
історія. Тема підходить більше для телевізійного фільму. Тема
на сьогодні актуальна. Синопсис та тритмент потребують
доопрацювання.

Кількість
Аргументація
балів
(від 1 до 5)
Тема підходить більше для телевізійного
2
4
3

фільму.
Тема на сьогодні актуальна.
Синопсис та тритмент
доопрацювання.

9

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії

потребують

2

Продовження додатка 4
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Неігрові фільми
Омельянов Олександр Ігорович
ТАТОВА КОЛИСКОВА
Автор сценарію та режисер – Леся Дяк

Найменування суб’єкта
ФОП Герман Поліна Юріївна
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Три роки Сергій виконував бойові завдання на
російсько-українській війні. Але після повернення
кінопроект
додому на нього чекає значно важче завдання —
полагодити розхитані війною стосунки з дружиною та
трьома дітьми

Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

2

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

4

Відносини у родині після
війни.
Тема важлива, але вважаю,
що
з
точки
зору
актуальності
є
більше
пріоритетні наразі теми.
Цікаві герої і обставини.

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Аргументація

Відповідає

2

Продовження додатка 4
Експерт експертної комісії
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
Татова колискова
Дяк Леся Степанівна
ФОП Герман Поліна Юріївна
Потужний матеріал. Гарна проробка.
Талановита творча та продюсерська група.
Кількість балів
(від 1 до 5)
4
5
5

Аргументація
Ідея не оригінальна, але
потрібна.
Тема дуже актуальна.
Виважена та пророблена
драматургія.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Неігрові фільми
Татова колискова
Дяк Леся Степанівна
ФОП Герман Поліна Юріївна
Історія про повернення батька – ветерана
АТО із ПТРС додому.

Назва критерію

Кількість балів
Аргументація
(від 1 до 5)
Оригінальність ідеї
3
Ідея - оригінальна
Актуальність теми
4
Актуальна тема
Драматургічна якість сценарію:
3
Глибока історія, яка не схожа на
вибір стилю, опис головних
інші історії про людей із ПСТР.
героїв, художня правдивість
Сильні сторони: герої, художня
конфліктів та їх вирішення
правдивість.
Усього балів:
10
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії

Неігрові (документальні) фільми

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Татова колискова
Дяк Леся Степанівна

Найменування суб’єкта
ФОП Герман Поліна Юріївна
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Така тема вже була розкрита. Сумнівно, що
кінопроект
такий сюжет приверне увагу глядача.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Кількість балів
(від 1 до 5)
2
4
4

Аргументація
Клішована тема.
Тема
сім’ї
завжди
актуальна.
Розкриті персонажі і їх
взаємовідносини.

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

-

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

-

2

Продовження додатка 4
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

