
 

 

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 «Мати Апостолів» 

Автори кінопроекту Олексій Шамін 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «Студія «Золоте руно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

У історії фільму є потенціал, але потрібно 

доопрацьовувати. Сюжет який відбувається 

на сході України в час активної фази війни, 

здається сумбурним. Увага швидко 

перестрибує з одного персонажа на інший. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея фільму мало чим 

відрізняється від багатьох 

інших на цю тематику. 

Актуальність теми 3 Загалом тема актуальна, але 

не розкрита 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Персонажі здаються 

паперовими. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

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

 

Назва кінопроекту Мати Апостолів 
Автори кінопроекту Олексій Шамін 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "СТУДІЯ "ЗОЛОТЕ РУНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія про безумовну материнську любов. Дивно, але у цьому 
конкурсі серіал з подібним сюжетом вже існує. Ідея  проекту 
не є оригінальною. Вона  вже використовувалася 
неодноразово у подібних телесеріальних продуктах. Автори 
не привнесли нічого нового для реалізації проекту. 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 3 Ідея  проекту не є оригінальною. Вона  вже 
використовувалася неодноразово у подібних 
телесеріальних продуктах. Автори не 
привнесли нічого нового для реалізації 
проекту. 

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: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 
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Продовження додатка 4 
 
 
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 / неігрові (документальні) телевізійні 

серіали для широкої глядацької аудиторії 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мати Апостолів 

Автори кінопроекту Олексій Шамін, Ратха Макеєнкова 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

По-своєму цікава, непорожня ідея. Але не 

для серіалу. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,5 Про оригінальність наразі 

не йдеться, тому що саме 

така ідея претендує на 

втілення конкретно в кіно, 

але не в  серіалі. До того ж 

відсутній сценарій. 

Актуальність теми 4 Безперечна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,9 Досить атмосферна 

драматична історія. Але 

відчуваються плавність, 

неспішність ритму, 

зосередженість на лінії 

головної героїні, які 

притаманні більше кіно, ніж 

серіалам. Відсутня 

характерна для серіалу 

паралельна дія. Головна 

героїня - скоріше притчеве 

уособлення образу Матері, 

ніж розроблений характер. 
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Продовження додатка 4 

 

Відсутній сценарій, оцінку 

поставлено на базі 

змістовного переказу 

фабули у трітменті. 

Трітмент - взірцевий. 

Усього балів: 11,4  

 

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

 

Назва кінопроекту Мати апостолів 
Автори кінопроекту Заза Буадзе 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «Студія «»Золоте руно» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Соціально важливий проект. Історія, яка не 
може не вражати. Державний рівень. 

 
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 

5 
 

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 Ігрові телесеріали 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Мати Апостолів 

Автори кінопроекту Олексій Шамін 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ СТУДІЯ "ЗОЛОТЕ РУНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія про велике почуття, яке здатне 

допомогти подолати будь-які перешкоди – 

любов матері до своєї дитини. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Гостра 

Актуальність теми 2 Нажаль так, дуже актуальна. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Вправно написаний 

сценарій. 

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. 

______________________________ 


