
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 "Прозорий лікар" 

Автори кінопроекту Шурак Дмитро Євгенович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ "НРАВІТСЯ ПЛЕНЕТ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія стосунків батька і сина. На мою 

думку проект має бути доопрацьованим. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Могло б бути цікаво, але не 

вийшло. 

Актуальність теми 3 Під питанням. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Герой якому не віриш і не 

співчуваєш. Ситуації в які 

важко повірити, та за якими 

не цікаво спостерігати.  

Усього балів: 9  

 

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) 

(пункт4розділуІІІ) 

 

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 ПРОЗОРИЙ ЛІКАР 

Автори кінопроекту Шмурак Дмитро 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Нравітся пленет” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Нетипова, гумористична та оригінальна 

історія про батька та сина, які йдуть до 

порозуміння, завдяки містичному випадку. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Ідея близька до зарубіжних 

розважальних серіалів 

Актуальність теми 3 Стосунки батька та сина 

можуть бути актуальними, 

але в іншій інтерпретації. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Сценарій потребує 

доопрацювання, але 

присутній тонкий гумор, 

приємна атмосфера села та 

кумедні ситуації. 

Усього балів: 8  

 

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 електроннійформі 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 Прозорий лікар 
Автори кінопроекту Шурак Дмитро Євгенович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "НРАВІТСЯ ПЛЕНЕТ" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добра та легка історія провідносини батьків та дітей. А також 
популярна нині тема адаптації міських жителів в умовах села.  
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 Прозорий лікар 

Автори кінопроекту Шмурак Дмитро Євгенович, Подольський 

Григорій Аркадійович, Голишев Денис 

Сергійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «НРАВІТСЯ ПЛЕНЕТ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Матеріал слабкий. Детальний коментар - 

нижче. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,5 Ідея цікава, але недостатньо 

продумана. 

Актуальність теми 3,5 Середня 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,6 Брак психологізму та 

достовірності. Хворих 

односельчан батьку шкода, 

а сина, якому погрожують 

бандити - ні. Дотепні 

діалоги, непогано 

придуманий персонаж 

Батька-Лікаря, але Ілля геть 

не симпатичний. Чомусь усі 

лікарі схожі на Лікаря 

(однаково розмовляють). У 

Іллі відсутня реакція на 

небезпечний стан батька. 

ПОВНІСТЮ відсутня 

реакція на вихід з тіла в 
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обох. Ілля та Лікар - геть 

чужі, не прописані 

взаємини, взаємодіють, як 

"пацики на турніках". 

Відсутня драматична 

складова: Лікар в комі, два 

місяці - значить, два місяці, 

жодних рефлексій героїв 

щодо цієї ситуації, жодних 

рефлексій щодо бандитів, ця 

обставина просто губиться. 

Розвиток сюжету - надто 

"заданий", розвивається 

більше по волі автора, а не 

під впливом подій. 

Усього балів: 10,6  

 

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 Прозорий Лікар  
Автори кінопроекту Шмурак Дмитро Євгенович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «НРАВІТСЯ ПЛЕНЕТ» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Хороший проект. Цікаво закручений сюжет. 
Дотепні, зрозумілі жарти. 

 
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 Усі складові в гармонії. 
Героям співчуваєш.  Цікаво, 

Що буде далі. 

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. 

______________________________ 


