
 

 

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 телесеріали. 16 конкурс. Перший етап 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Геймери" 

Автори кінопроекту  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "АМФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Створення професійного геймерського клубу 

та розвиток історії в напрямку ігрових 

баталій — це може бути цікаво. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна, але її 

сюжет можна накласти на 

будь-який офісний скетч. 

Актуальність теми 3 В Україні тема геймерства та 

геймінгмейкінгу лише 

набирає обертів. Тому 

широкому глядачу може не 

відгукуватися дана тема і 

проблематика цієї індустрії. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Класична працююча 

драматургічна модель, 

грамотно поставлений 

розвиток персонажів. 

Усього балів: 11  

 

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

 

Назва кінопроекту Геймери 
Автори кінопроекту Сінделі Альона Ігорівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "АМФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Серіал розрахований  більше  на молодіжну аудиторію.  Ідея 
проекту не нова. Тема проекту вже використовувалась у 
подібних проектах, але способи її реалізації та авторське 
бачення здаються оригінальними. Тема проекту актуальна. 
Проект підготовлено якісно. Сценарій технічно оформлений 
вірно. Драматургія правильна та зрозуміла. Вибір стилю 
вдалий. Головні герої прописані добре, мотивація зрозуміла. 
Художня правдивість конфліктів та їх вирішення виправдані. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея проекту не нова. Тема проекту вже 
використовувалась у подібних проектах, але 
способи її реалізації та авторське бачення 
здаються оригінальними. 

Актуальність теми 4 Тема проекту актуальна. 

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

4 Проект підготовлено якісно. Сценарій 
технічно оформлений вірно. Драматургія 
правильна та зрозуміла. Вибір стилю вдалий. 
Головні герої прописані добре, мотивація 
зрозуміла. Художня правдивість конфліктів та 
їх вирішення виправдані. 

Усього балів: 12  

 
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 Ігрові / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Геймери 

Автори кінопроекту Сінделі Альона Ігорівна, Бєлоконь 

Аннамарія, Візір Христина Анатоліївна, 

Шершакова Наталя Юріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “АМФІЛЬМ” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гарна ідея. Є проблеми зі сценарієм. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,5 Ідея гарна. Але треба 

допрацювати. 

Актуальність теми 3,5 Не виражена. Розробка 

комп’ютерних ігор, ок. Але 

прославляти розробку 

комп’ютерних ігор - те саме, 

що прославляти 

виробництво шкарпеток. І 

те, і те - виробництво 

вітчизняного продукту, 

звичайна річ. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,8 Сценарій не дотримується 

2-х основних правил 

сіткому: конфлікт у кожній 

сцені та ретельно продумані 

взаємини між персонажами. 

Діалоги за формою, змістом 

та великим об’ємом - суто 
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Продовження додатка 4 

 

драматичні, не сіткомівські, 

майже без гумору. Герої не 

продумані, схожі одне на 

одного, не мають "маски", 

образу, яких вимагає жанр. 

На мою думку, не найкраща 

ідея - зробити майже всіх 

героїв 20-тирічними, це 

знову ж таки послаблює 

конфлікт. Був би серед них 

відставний підполковник, 

який перевчився на 

дизайнера - уже інша 

справа. Події розгортаються 

мляво. 

Усього балів: 10,8  

 

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

 

Назва кінопроекту ГЕЙМЕРИ 
Автори кінопроекту Сінделі Альона Ігорівна 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ АМФІЛЬМ 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Відчуття того, що купа людей грають в те, 
що вони щось роблять. Можливо проект 
розрахований на сегмент «просто молодь», 
але, здається молодь трохи розумніша. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  
Актуальність теми 4  
Драматургічна якість сценарію: 

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

3 Як для комедійного серіалу, 
не дуже смішно. Герої якісь 
штучні. Мова героїв занадто 
«засленгована» (треба 
субтитри) 

Усього балів: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
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. 

______________________________ 



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 телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Геймери" 

Автори кінопроекту Сінделі Альона Ігорівна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "АМФІЛЬМ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія успіху вітчизняній студії з розробки 

комп’ютерних ігор. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Майже копія 

американського серіалу. 

Актуальність теми 3 Так. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Цікавий задум, але якось не 

відбувся на рівні тексту 

Усього балів: 8  

 

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. 

______________________________ 


