
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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сковорода 

Автори кінопроекту Режисер - Лисенко Сергій  

Сценарист - Маслобойщиков Сергій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Безумовно, важливо пропагувати цікавих, 

сильних, розумних, неординарних героїв 

української історії і культури. Проте для 

того, аби сучасний українець став 

цікавитися і пишатися ними, необхідно 

чітко розуміти, чим саме герой актуальний 

для сьогодення, які якості і цінності він несе 

у собі. Авторам не вдалося створити 

достатньо потужний образ самого 

Сковороди, хоча загалом сценарій викликає 

цікавість. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Розповідь про життя, 

пригоди, філософію одного 

з визначних українських 

діячів. 

Актуальність теми 4 Важливо робити промоцію 

особистостям національної 

історії засобами 

кінематографу. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

2 Стилістично сценарій 

відповідає історичній епосі,  
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героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

відчувається обізнаність 

авторів у темі; проте 

виникає побоювання, що 

відірваність від сучасності 

не зможе створити 

емоційної прив’язки 

глядача до героя і 

конфліктів, через які він 

проходить. Варто пошукати 

більш виразні паралелі 

історичної значущості 

Сковороди і сьогодення. 

Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сковорода 

Автори кінопроекту Режисер - Лисенко Сергій  

Сценарист - Маслобойщиков Сергій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Історія, заснована на подіях навколо 

реальної історичної постаті, хоч і 

намагається продемонструвати певний 

період з життя Сковороди та його особливий 

підхід до смислів існування, проте не 

подужує зробити цю історію дійсно 

актуальною в контексті сьогодення. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Головний герой – відомий 

українець, про якого ще не 

говорили мовою кіно. 

Актуальність теми 2 Сковорода був оригіналом 

для свого часу, і певно, 

залишається таким і в 

нашому. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарій написаний рівно і 

досить просто, не виникає 

очевидного бажання 

критики, але – що важливо – 

не виникає й особливих 

емоцій. Світ цієї історії 

позбавлений болючих 
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конфліктів та філософської 

глибини, які б хотілося 

бачити в історії про 

Сковороду. 

Усього балів: 7  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сковорода 

Автори кінопроекту Режисер - Лисенко Сергій  

Сценарист - Маслобойщиков Сергій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Сковорода – видатний український філософ, 

який помітно вирізняється з багатьох 

постатей. Але виникають питання щодо 

режисерського прочитання образу 

Сковороди, і чому саме було обрано саме 

таку історію для того, щоб розповісти про 

нього широкому загалу. 

Назва критерію Кількість балів 

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Центральна постать історії – 

видатна українська 

особистість. 

Актуальність теми 3 Життєпис Сковороди, 

навіть у художній формі – 

важлива віха української 

історії, яка могла б стати 

стартом певних зрушень у 

національній свідомості. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Проте сценарій фокусується 

на багатьох побутових 

деталях, які маскують 

фактичну відсутність 

філософської глибини та 
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чистоти – тієї самої, до якої 

так прагнув Сковорода. 

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 повнометражні (для широкої 
глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СКОВОРОДА 

Автори кінопроекту Лисенко Сергій Анатолійович, 

Маслобойщиков Сергій Володимирович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

«Чому навчилися – то ваше. Чого 

не зрозуміли – Бог підкаже.» Здається і 

сценарій вчить цьому. Такий сценарій 

потребує подальшої розробки. Сценарій не 

для широкої аудиторії. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Потребує роз’яснень 

Актуальність теми 4 Тема актуальна, тільки чи 

знають про це сучасники? 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3 Фінал підлаштований під 

цитату. Характери і 

конфлікти змушують 

вдивляться в них чим 

дальше тим пильніше 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 

Реквізити особи – підписувача* 
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Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* 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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Сковорода 

Автори кінопроекту Режисер - Лисенко Сергій Сценарист - 

Маслобойщиков Сергій 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Т.Т.М.» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Григорій Сковорода – один з видатних 

постатей української історії, яка ще не була 

висвітлена у кіно, тому загалом проект 

викликає позитивні враження. Проте 

сценарій видається дуже простим і 

закоротким, за його перебіг не вдається 

повністю розкрити сутність та особливу 

філософію головного героя. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Важлива демонстрація 

видатної постаті 

української історії. 

Актуальність теми 3 Філософія Сковороди – 

цікавий феномен в 

українській та світовій 

культурі. 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

2 Сценарій читається легко, 

часом навіть занадто: 

поверхневість певних 

моментів погано 

співвідноситься з глибиною 

учення Сковороди. 
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Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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 повнометражні (для широкої 

глядацької аудиторії) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту СКОВОРОДА 

Автори кінопроекту Лисенко Сергій Анатолійович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Т.Т.М. 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Занурення в пошуки істини. Намагання 

розгадати сенс життя людини на землі. 

Одвічні питання, які необхідно ставити собі 

якомога частіше. Складний шлях 

“поводиря” 
 

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 

5  

Усього балів: 13  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


