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

 

Назва кінопроекту «Cерце дитини» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник  

Галушко Денис Сергійович  
Оператор-постановник В’ячеслав Цвєтков  
Композитор Микита Мойсеєв   
Художник-постановник Іван Левченко  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема до кінця не розкрита. 
Історія про чоловіка, який змирився зі 
станом справ та неминучою смертю, але 
його дочка вирішує боротися за батька. 
Згодом чоловік відновлює не лише жагу до 
життя, а й теплі стосунки з дочкою.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Тема життя та смерті, 
волонтерства та донорів 
органів.   

Актуальність теми 5 Тема життя та смерті, 
волонтерства та донорів 
органів.   

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

5 Історія про чоловіка, який 
змирився зі станом справ та 
неминучою смертю, але 
його дочка вирішує 
боротися за батька. Згодом 
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чоловік відновлює не лише 
жагу до життя, а й теплі 
стосунки з дочкою. 

Усього балів: 15  

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

 

Назва кінопроекту «Cерце дитини» 
Автори кінопроекту Галушко Денис Сергійович   
Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Літній викладач консерваторії Гнат потрапляє до 
консерваторії з інфарктом. Він не хоче рятувати 
своє життя, але дочка записує його на 
трансплантацію. Гнат починає зустрічати у 
видіннях свого донора – Стаса, що покінчив життя 
самогубством. Гнат хоче допомогти Стасу 
остаточно покинути цей світ, але Стас лишається – 
щоб його серце продовжувало давати життя Гнату. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава ідея про зустріч людини з 
«привидом» донора серця. 

Актуальність теми 4 Історія на межі життя і смерті на 
основі актуальної для будь-якої 
родини хвороби. 

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

4 Присутня відчутна 
трансформація героїв. Але 
забагато побудовано на 
діалогах. 

Усього балів: 12  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

Відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії 

 

 



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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Серце Дитини 

Автори кінопроекту Денис Глушко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Альбатрос Коммунікос Україна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Тема трансплантації зараз стає актуальною, але в 
цьому випадку вигляає маніпулятивною. Звязок  
між дитиною і донором, це маніпуляція із 
глядачем, що не дуже любить сам глядач. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не оригінальна  
Актуальність теми 5 Тема актуальна  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

3 Відчуття жалю, постійне відчуття 
жалю, на такий фільм важко заохотити 
піти глядача. Можливо автору 
потрібно змінити структуру і 
перебудувати діалоги. 

Усього балів: 11  
 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 

 
 
Експерт експертної комісії 

 
	



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 Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Серце дитини 

Автори кінопроекту Галушко Денис Сергійович 

Калуга Ольга Василівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС 

УКРАЇНА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Продумані герої та взаємини між ними. 

Зрозумілий конфлікт. Не вистачає реж. 

бачення, а саме як виглядають сцени з "того 

світу". 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Гарний задум, але в реж. 

експлікації не сказано про 

художні рішення для 

створення нашого і "того 

світу" 

Актуальність теми 4,5 Людські стосунки. Чесність 

із собою. Проблема "віра-

релігія" 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Прописаний головний 

герой, його конфлікт, 

мотивація. Герої Стас та 

дочка - надто 

функціональні, недостатньо 

прописані характери. 
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Розв’язка і фінал надто 

"самовільні". 

Усього балів: 12,5  

 

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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Серце Дитини 

Автори кінопроекту Денис Глушко 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ТОВ «Альбатрос Коммунікос Україна» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарний виважений проєкт на одвічно актуальну 
тему відносин батьків та дітей. Єдине питання: чи 
враховує продюсер всі ризики, щодо зйомок у 
відділенні лікарні? Варто відмітити сильний 
професійний авторський склад. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Не перший у світі фільм про зв’язок 
між донором та людиною якій 
пересаджують орган.  

Актуальність теми 5 В сценарії підняті безперечно 
актуальні теми.  

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

5 Не перший у світі фільм про зв’язок 
між донором та людиною якій 
пересаджують орган. Але чуттєвість 
зв’язку між незнайомцями та його 
наслідки говорять про те що структура 
працює. 

Усього балів: 14  
 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 

 
 
 



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 Ігрові повнометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «СЕРЦЕ ДИТИНИ» 

Автори кінопроекту Галушко Денис Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 ТОВ  

«АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Містична драма, що змушує замислитись 

про цінність життя. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3  

Актуальність теми 4  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

5 Сюжет, в якому містика й 

драма йдуть пліч-о-пліч. 

Добре показаний 

психологічний надлом 

головного героя. 

Піднімаються питання 

життя й смерті, які завжди 

хвилюють глядача. Дещо не 

вистачає гостроти, але в 

цілому добротне кіно. 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
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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. 

______________________________ 


