
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 повнометражні фільми-дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта

  

Назва кінопроекту Звук Райдуги
Автори кінопроекту Роман Синчук
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ФОП Синчук Роман Іванович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Цікава і важлива тема висвітлення життя
людей з вадою слуху на прикладі театру
глухих.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Ідея  оригінальна.
Актуальність теми 5 Тема  є актуальною.
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

5 Цікаві герої, особливий
погляд на людей з вадами
слуху.

Усього балів: 15

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 повнометражні фільми-дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Звук Райдуги

Автори кінопроекту Роман Синчук

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

ФОП Синчук Роман Іванович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

В рецензії хочеться використати цитату з
трітменту: фільм сприятиме формуванню
культурних цінностей суспільства. Це
доволі зворушлива історія про колектив,
який створений скоріш всупереч, аніж
завдяки. Дивлячись на перемоги наших
паралімпійців, хочеться, щоб театр Райдуга
мав також своїх шанувальників і підтримку.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 4 Фільм важливий, але ідею
важко оцінювати за
категорією
«оригінальність».

Актуальність теми 5 Тема підтримки людей з
певними фізичними вадами
або особливостями – це
актуально для України
сьогодні.

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

5 В трітменті доволі стисло
та схематично прописані
основні складові
майбутнього фільму.
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Усього балів: 14

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 повнометражні фільми-дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Звук Райдуги
Автори кінопроекту Роман Синчук

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Фізична особа-підприємець
Синчук Роман Іванович

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Проект " Звук Райдуги " є актуальним
фільмом для України.   Побажання автору -
придумати унікальну форму розповіді.
Працювати зі звуком і без нього.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 5 Дійсно унікальна тема
Актуальність теми 5 Фільм важливий для

сучасної України, для
висвітлення інклюзивної
теми у мистецтві

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

4 Потрібна добра підготовка
до пітчингу, потрібно більш
деталей.

Усього балів: 14

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії
_________________
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* 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.

______________________________



ФОП Синчук Роман Іванович 

 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 повнометражні фільми дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Звук Райдуги  

Автори кінопроекту Роман Синчук  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ФОП Синчук Роман Іванович 

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

"Звук Райдуги" - фільм про долі глухих 

акторів та робітників сцени театру 

"Райдуга". Знайомство з історією театру - 

від часів заснування і до сучасних 

закулісних буднів  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Цікава, суспільно важлива 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Сюжет Фільму базується на 

проведені репетицій в театрі 

глухих, де показується складний 

процес роботи нечуючих 

режисерів та акторів.  

Центральний персонаж фільму - 

Заслужений артист України і 

актор першого складу театру від 

самого його заснування, Василь 

Стьопкін, проводить нас по 

історії театру.  

 
Усього балів: 14  
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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 повнометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Звук Райдуги» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Роман Синчук  

Оператор-постановник Олександр Рощин   
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Синчук Роман Іванович 
 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Проект розповідає про театр міміки та жестів для 
глухих «Райдуга», про його становлення і до 
сьогодні. Про те як режисер працює з акторами та 
в який спосіб подається інформація глядачу. 
Автори підкреслюють  важливість існування таких 
закладів.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Проект розповідає про театр 
міміки та жестів для глухих 
«Райдуга», 

Актуальність теми 5 Проект розповідає про театр 
міміки та жестів для глухих 
«Райдуга», 

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

5 Проект розповідає про театр 
міміки та жестів для глухих 
«Райдуга», про його 
становлення і до сьогодні. Про 
те як режисер працює з 
акторами та в який спосіб 
подається інформація глядачу. 
Автори підкреслюють  
важливість існування таких 
закладів. Головним персонажем 
є заслужений артист України і 
театру Василь Стьопкін, котрий 
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працює у закладі і для його 
заснування.  

Усього балів: 15  

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

 

Назва кінопроекту Звук Райдуги 
Автори кінопроекту Роман Синчук 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ФОП Синчук Роман Іванович 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Коли читаєш такі історії нібито дійсно потрапляєш у 
паралельний світ. Хочеться цитувати автора : "Фільм 
сприятиме формуванню культурних цінностей суспільства, 
дотриманню культурних прав, рівних можливостей для 
особистісного 
розвитку та самореалізації всіх громадян та спільнот, 
незалежно 
від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, 
гендерних та інших особливостей чи розбіжностей". Але! У 
трітменті нічого не сказано про історію героя Василя 
Стьопкіна 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея оригінальна 

Актуальність теми 5 Ідея дуже актуальна, і можливо саме цей 
фільм пробудить у суспільстві інтерес до 
театру театром міміки та жестів для 
глухих «Райдуга».  

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

4 Трітмент не розкриває повністю ідею автора 

Усього балів: 14  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 
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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. 

______________________________ 


