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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Неігрові фільми
« СИЛА ДУХУ»
Тихомиров Ігор Анатолійович
КП «Телерадіоагентство Новий Чернігів»
Історії про незламних людей, які дають
сили вірити у майбутнє незважаючи ні на
що.

Назва критерію

Кількість балів
Аргументація
(від 1 до 5)
Оригінальність ідеї
4
Ідея - оригінальна
Актуальність теми
4
Актуальна тема
Драматургічна якість сценарію:
4
Фільм-портрет про днкількох
вибір стилю, опис головних
героїв, які не дивлячись ні на що
героїв, художня правдивість
мають сили жити повноцінним
конфліктів та їх вирішення
життям.
Творцям
потрібно
побудувати так історію, щоб цей
фільм відрізнявся від просто
сюжетних
вставок,
які
використовують в телебаченні.
Усього балів:
12
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

Відповідає/не відповідає

2

Продовження додатка 4
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
СИЛА ДУХУ
Тихомиров Ігор Анатолійович
КП «Телерадіоагентство Новий Чернігів»
Потужні герої. Важлива тема. Але нічого не
сказано про сам фільм.
Кількість балів
(від 1 до 5)
4
4
3

Аргументація
Ідея не оригінальна, але
потрібна
Тема актуальна
Зараз представлені дуже
потужні герої, але зовсім не
зрозуміло як автори
побудують сам фільм.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
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

Неігрові (документальні) фільми

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Сила духу
Тихомиров Ігор Анатолійович

Найменування суб’єкта
КП «Телерадіоагентство Новий Чернігів»
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Не унікальна тема сюжету. Не вистачає
кінопроект
правдоподібності і недостатньо розкриті
персонажі.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Кількість балів
(від 1 до 5)
3
3
4

Аргументація
Ідея не є оригінальною.
Актуальність
викликає
сумніви.
Не
вистачає
правдоподібності
і
недостатньо
розкриті
персонажі.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

-

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

-

2

Продовження додатка 4
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію

Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
Сила духу
Тихомиров Ігор
КП ТРА "Новий Чернігів"
Гарна ідея, але зовсім незрозуміло як буде реалізована.
Невідомо від кого буде йти розповідь, чи це є фільмспостереження. У тритменті викладені лише факти, а яким
чином вони будуть подані глядачеві - не зрозуміло. Тема
підходить більше для телевізійного фільму. Тема на сьогодні
актуальна. Синопсис та тритмент потребують доопрацювання.

Кількість
Аргументація
балів
(від 1 до 5)
Тема підходить більше для телевізійного
2
4
3

фільму.
Тема на сьогодні актуальна.
Синопсис та тритмент
доопрацювання.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії

потребують

2

Продовження додатка 4
_________________
* 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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Неігрові фільми
СИЛА ДУХУ
Автор сценарію – Андріець Михайло
Анатолійович
Режисер – Тихомиров Ігор Анатолійович
КП «Телерадіоагентство Новий Чернігів»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Історія наших сучасників, які завдяки силі
кінопроект
духу побороли власні недуги і стали
повноцінними членами суспільства.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

2

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

4

Життєстверджуюча історія
сучасників.
Тема безумовно важлива,
але вважаю, що з точки зору
актуальності
є
більше
пріоритетні наразі теми.
Тим більше – молодих
людей,
яким
жити
і
будувати країну

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Аргументація

Відповідає

2

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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

неігрові фільми
СИЛА ДУХУ
Тихомиров Ігор
КП «Телерадіоагентство Новий Чернігів»
Майбутній фільм розповість про людей з
особливими
потребами
(людей
з
інвалідністю), які досягли успіху: музиканта
Ярослава
Биха
та
параолімпійську
чемпіонку Анастасію Лалетіну. Це важлива
тема, але проєкт потребує доопрацювання.
Відсутнє режисерське бачення, тому
незрозуміло:
яку
структуру
матиме
майбутній фільм; яке візуальне рішення
матиме стрічка; чи це буде інтерв’ю з
героями чи спостереження за ними; чому
було обрано саме цих двох героїв?
Можливо, авторам варто подумати над тим,
щоб переробити проєкт і подати його в
категорію
«неігрових
телевізійних
серіалів»? Зробити серію телевізійних
документальних фільмів і кожну присвятити
окремому герою.
Є питання: чи були у режисера раніше
короткометражні чи/та повнометражні
документальні фільми?
Кількість балів
(від 1 до 5)
3
4

Аргументація
Середній рівень.
Тема актуальна.

2

Продовження додатка 4
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

3

Усього балів:
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Проєкт
потребує
доопрацювання. Відсутнє
режисерське бачення, тому
незрозуміло: яку структуру
матиме майбутній фільм;
яке
візуальне
рішення
матиме стрічка; чи це буде
інтерв’ю з героями чи
спостереження за ними;
чому було обрано саме цих
двох героїв? Можливо,
авторам варто подумати над
тим, щоб переробити проєкт
і подати його в категорію
«неігрових
телевізійних
серіалів»? Зробити серію
телевізійних
документальних фільмів і
кожну
присвятити
окремому герою.

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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Неігрові фільми
СИЛА ДУХУ
Автор сценарію – Андріець Михайло
Анатолійович, Режисер – Тихомиров Ігор
Анатолійович
КП «Телерадіоагентство Новий Чернігів»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Історія про нескорених долею
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Кількість балів
(від 1 до 5)
2
3

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

3

Усього балів:
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Аргументація

Приклади сили людської
волі та любові до життя
Важлива тема, справжні,
сильні духом герої з різними
долями, які змогли не
скоритися, але тритмент
наданий авторами картини,
містить лише імена героїв та
знайомить глядача з їх
ситуаціями. Не зрозуміло як
планується «викласти» це в
єдину сценарну концепцію,
які методи та засоби будуть
застосовані при реалізацїї
проекту

2

Продовження додатка 4
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.

______________________________

