
 

 

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 ТАБУН 

Автори кінопроекту Туранський Олег Ігорович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “Прокіно” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Цікава історія про хоробрість, відвагу та 

міцний характер, у часи другої світової 

війни. 
 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Свіжий погляд на типову 

військову історію. 

Актуальність теми 4 Безкомпромісна боротьба за 

перемогу з безжальним 

ворогом. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 За сюжетом цікаво 

спостерігати, головні герої 

прописані життєво. 

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  

_________________



 

 

* 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 ТАБУН 
Автори кінопроекту Олег Туранський 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "ПРОКІНО" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Проєкт  у жанрі історичного воєнного пригодницького 
бойовика про події 1942 року на території окупованої 
нацистами України приверне увагу чоловічої аудиторії.  Ідея 
проекту не нова. Тема проекту вже використовувалась у 
подібних проектах, але способи її реалізації та авторське 
бачення здаються оригінальними. Не сама актуальна тема на 
сьогодення. 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 3 Не сама актуальна тема на сьогодення. 

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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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 Табун 

Автори кінопроекту Туранський Олег, Черниш Максим, Швецов 

Ігор, Тімшин Іван 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ «ПРОКІНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

 

 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,6 Надто буквальні 

запозичення з Безславних 

виродків. Питання: навіщо? 

Як це працює на історію, на 

меседж? А якщо 

принципової різниці немає, 

то придумати інші деталі 

обставин - елементарно.    

Актуальність теми 3,7 Середня 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,9 Тотальний брак 

достовірності. Недостовірна 

історична дійсність, 

недостовірні, поверхневі 

персонажі, характери 

позбавлені психологізму, 

герої виключно 

функціональні, образи - 

поверхневі. Репрезентація 

подій - типово радянська, 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

без натяку на 

переосмислення. Наші - 

герої, поліцаї - зрадники, 

нацисти - звірі, але тепер ще 

й ідіоти. Інтонація - 

патетична. Єдина 

відмінність від  радянських 

стрічок на ту ж тематику - 

більше стрілянини. Тому що 

бойовик. 

Усього балів: 11,2  

 

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 ТАБУН 
Автори кінопроекту Туранський Олег Ігорович  
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ «ПРОКІНО» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

В цьому проекті є розбіжності по часу з 
реальними подіями. Табун був синтезований 
в1936 році, а в1942 його було вироблено 108 
тон. І таких «припущень» достатньо, щоб 
зрозуміти, що автори не дуже опікуються 
історією. 

 
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 На жаль в матеріалі багато  
«припущень», особливо у 
правдивості конфліктів, та 

їх вирішенні. 
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. 
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______________________________ 



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 ТАБУН 

Автори кінопроекту Олег Туранський 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ТОВ “ПРОКІНО” 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Воєнна драма про події ІІ Світової Війни. 

Зустріч братів після довгої розлуки, в кінці 

розділяє їх назавжди через загибель одного 

із них. Всупереч завданню інший брат 

залишається, щоб врятувати одно селян 

загиблого брата.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Важлива, але не нова. 

Актуальність теми 4 Честь та мужність. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Вправно написаний 

сценарій. 

Усього балів: 9  

 

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. 

______________________________ 


