
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 фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Народжені вдруге 

Автори кінопроекту Божко Ольга, Ціопкало Тетяна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Божко Ольга 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Майбутній фільм розповість про двох 

українських військових: рядового солдата та 

генерала ЗСУ, які воювали за звільнення 

Савур Могили. 

У майбутній стрічці передбачені 

постановочні сцени та реконструкція певних 

подій. Це наштовхує на думку: чи не зняти 

про цих героїв ігровий фільм?  

На жаль, в Україні й досі триває війна. 

Історія кожної людини є унікальною. Проте, 

варто відзначити, що в нас вже існують 

подібні документальні проєкти.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Історія кожної людини є 

унікальною. Проте, варто 

відзначити, що в нас вже 

існують подібні 

документальні проєкти. 

Актуальність теми 4 На жаль, в Україні й досі 

триває війна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 У майбутньому фільмі 

передбачені постановочні 

сцени та реконструкція 

певних подій.  
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Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 12  

 

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 фільми  

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

 

Назва кінопроекту НАРОДЖЕНІ ВДРУГЕ 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Божко Ольга Миколаївна 
Режисери – Божко Ольга Миколаів̈на, 

Ціопкало Тетяна Василівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Божко Ольга Миколаївна  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про двох ветеранів: рядового 
солдата та генерала ЗСУ, які ніколи не 

зустрічались, але кожен воював за 

звільнення стратегічноі ̈висоти на сході 

Украін̈и – Савур Могили, на яку вторглася 
російська армія. Обоє були смертельно 

поранені, але дивом вижили й зараз 

повернулися до повноцінного життя та 

роблять багато важливих й суспільно- 
корисних справ. Світ очима ветеранів, які 

попри різність у віці, статусі та освіті, 

мають багато спільного: велику любов до 
Украін̈и і бажання змінювати ії ̈власними 

силами.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Чітка структура, хороші 

герої, зворушливий фінал 
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Продовження додатка 4 

 

Усього балів: 9  

 

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 Неігрові фільми 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Народжені вдруге 
Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна 

Василівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Божко Ольга Миколаївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Цей проект вже був представлений на минулому конкурсному 
відборі. Ідея непогана, хоча й не оригінальна. Тема підходить 
більше для телевізійного фільму. Тема на сьогодні актуальна. 
Синопсис та тритмент підготовлено на відповідному  якісному 
рівні. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Тема підходить більше для телевізійного 
фільму. 

Актуальність теми 4 Тема на сьогодні актуальна. 

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

4 Синопсис та тритмент підготовлено на 
відповідному  якісному рівні. 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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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 Неігрові (документальні) фільми 

 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

- 

Назва кінопроекту  

Народжені вдруге 

Автори кінопроекту  

Божко Ольга Миколаївна,  

Ціопкало Тетяна Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 

Фізична особа-підприємець Божко Ольга 

Миколаївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект «Народжені вдруге» –  Історія про 

двох ветеранів: рядового солдата та 

генерала ЗСУ, які ніколи не зустрічались 

Проєкт є цікавим, але здається не зовсім 

фокусується на темі 30-річчя . Рекомендація 

авторам - зняти референсне відео.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікавий задум 

Актуальність теми 4 Фільм важливий для 

розуміння проблематики 

ветеранів АТО 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Не зовсім ясна форма і 

структура фільму 

Усього балів: 10  
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Продовження додатка 4 

 

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

- 

 

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 фільми  

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту НАРОДЖЕНІ ВДРУГЕ 

Автори кінопроекту Автор сценарію - Божко Ольга Миколаївна 

Режисери – Божко Ольга Миколаївна, 

Ціопкало Тетяна Василівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Божко Ольга Миколаївна  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про двох ветеранів: рядового 

солдата та генерала ЗСУ, які ніколи не 

зустрічались, але кожен воював за 

звільнення стратегічної висоти на сході 

України – Савур Могили, на яку вторглася 

російська армія. Обоє були смертельно 

поранені, але дивом вижили й зараз 

повернулися до повноцінного життя та 

роблять багато важливих й суспільно- 

корисних справ. Ми покажемо світ очима 

ветеранів, які попри різність у віці, статусі 

та освіті, мають багато спільного: велику 

любов до України і бажання змінювати її 

власними силами.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Історія про двох ветеранів 

Останньої війни. 

Найдраматичніший момент 

з якої – пережили обоє – і 

рядовий і генерал. 

Актуальність теми 3 Так 
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Продовження додатка 4 

 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Обидва звідти – вийшли 

інвалідами. Але, все тільки 

починається. 

Усього балів: 10  

 

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 Неігрові фільми 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Народжені вдруге 
Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна 

Василівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Фізична особа-підприємець Божко Ольга 
Миколаївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про ветеранів війни, які втратили 
кінцівки, але віру і надію в майбутнє. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея  є оригінальною 
Актуальність теми 4 Тема  є актуальною 
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Обрані сильні образи незламних 
героїв, за якими глядачі будуть 
спостерігати, і вболівати за їх 
шляхом. 

Усього балів: 12  

 
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. 
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______________________________ 



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 фільми 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Народжені вдруге» 

Автори кінопроекту Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна 

Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Фізична особа-підприємець Божко Ольга 

Миколаївна 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Важлива тема. Сильні герої. Крепка 

драматургія.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  Ідея не оригінальна, але 

необхідна.  

Актуальність теми 5 Тема актуальна.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Професійно побудована 

драматургія 

Усього балів: 14  

 

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. 

______________________________ 


