
 

 

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 «Лікар Філатов» 
Автори кінопроекту Светислав Недич 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Одеса фільм продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія сильної особистості. Хочеться 

більш глибокого розкриття Геніального 

лікаря, який спас очі багатьом,  в часи коли 

це здавалось не реальним. Сюжетна лінія 

потребує доопрацювання. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Цікава та оригінальна ідея 

Актуальність теми 2 Тема цікава але не розкрита. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Історія головного героя 

вражає. Сюжетна лінія 

потребує доопрацювання. 

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.



 

 

______________________________ 



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 Лікар Філатов 
Автори кінопроекту Светислав Недич 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Одеса Фільм Продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Ідея схожа на багато подібних історій. Єдине що відрізняється 
- так це особа з якою ці події відбуваються. У проекті не 
затронуті теми актуальні на сьогодення. Проект потребує 
доопрацювання. Мотивація головних героїв та їх дії 
виглядають надуманими та дещо штучними. Треба 
доопрацювати діалоги. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея схожа на багато подібних історій. Єдине 
що відрізняється - так це особа з якою ці події 
відбуваються. 

Актуальність теми 2 У проекті не затронуті теми актуальні на 
сьогодення. 

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

3 Проект потребує доопрацювання. Мотивація 
головних героїв та їх дії виглядають 
надуманими та дещо штучними. Треба 
доопрацювати діалоги. 

Усього балів: 8  

 
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 Лікар Філатов 

Автори кінопроекту Светислав Недич, Денис Замрій, Ед 

Данилюк 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Матеріал не дотягує до середнього рівня. 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,8 Свого роду байопік, але 

особистість наразі не 

розкриває. 

Актуальність теми 4 Присутня. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,7 Персонаж Філатова - 

млявий, позбавлений 

мотивації, він покірно 

погоджується на арешт, на 

підписання зізнань, покірно 

чекає вироку, 

експериментує ніби за 

інерцію, без натхнення, 

терпить примхи родичів, 

влади, колег. Фабула 

останніх серій - нечітка, 

нагадує більше нариси-

спогади. Основні персонажі 

не прописані, не прописані 

взаємини між ними. 
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Продовження додатка 4 

 

Розмитий основний 

конфлікт. Діалоги - суто 

інформативні, 

перенавантажені, 

"проговорюють" кожну 

деталь сюжету. 

Усього балів: 11,5  

 

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

 

Назва кінопроекту «Лікар Філатов» 
Автори кінопроекту Светислав Недич 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже цікавий проект тим, що постать 
Філатова є однією з найвидатніших в історії 
медицини. Автори провели велику роботу і 
зібрали багато фактів його життя і 
діяльності 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5  
Актуальність теми 5  
Драматургічна якість сценарію: 

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

4  Чому не докудрама? 

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 Ігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту "Лікар Філатов" 

Автори кінопроекту Светислав Недич 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "Одеса Фільм Продакшн" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Байопік про видатного українського лікаря, 

номінанта на Нобелівську премію 

Володимира Петровича Філатова.   
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Оригінальна. 

Актуальність теми 4 Українці мають знати своїх 

видатних співвітчизників 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

5 Сценарій написано на 

високому рівні. 

Усього балів: 13  

 

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. 

______________________________ 


