
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 короткометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Нігіна 

Автори кінопроекту Режисерка Люльченко Крістіна Володимирівна, автор 
сценарію Бриних Михайло Сергійович 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 

ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Історія поза часом і простором: вона могла би 
відбуватися де завгодно і коли завгодно: прив’язка до 
1996 року, головні героїні киримли — сприймаються 
дуже умовно. Слабкий момент: переказ передісторії 
через монолог дівчинки 10 років — звучить 
непереконливо, затягнуто. До сильних сторін треба 
зарахувати непередбачуваність фіналу, проте відкриття 
у стилі “я твій батько” сприймається як вторинне. 

 
Назва критерію Кількість 

балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 2 Сюжет, що побудований на 
викраденні/порятунку дитини, — не 
новий 

Актуальність теми 3 Піднято гострі теми, проте не вдалося 
передати їхню важливість 

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

3 Драматургія кінопроєкту потребує 
доопрацювання 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

_ 

 



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 короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Нігіна
Автори кінопроекту Режисерка Люльченко Крістіна Володимирівна, автор

сценарію Бриних Михайло Сергійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Приватне підприємство «ЦИФРОВА
ПЛАТФОРМА»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Відсутній розвиток характерів. Більш спокійний
виклад, можливо, дав би потужніший ефект від
задіяних образів.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Сюжет не новий
Актуальність теми 3 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних героїв,
художня правдивість конфліктів та
їх вирішення

3 Відсутній розвиток характерів. Більш
спокійний виклад, можливо, дав би
потужніший ефект від задіяних
образів.

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_

Експерт експертної комісії



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 короткометражні фільми дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту  

Автори кінопроекту Люльченко Крістіна Володимирівна  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 

ПЛАТФОРМА»  

 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Десятирічна дівчинка Нігіна має один зовсім не 

дитячий хист: вона досконало володіє холодною 

зброєю. Одного дня, заради помсти, це уміння 

стане їй у пригоді. Тільки матиме зовсім 

неочікувані наслідки.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Так 

Актуальність теми 5 Актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Драматична дитяча історія 

Усього балів: 13  

 

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. 
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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 Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Нігіна 
Автори кінопроекту Крістіна Люльченко 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ПП "Цифрова платфрма" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Дуже складна для сприйняття історія. Виглядає дещо 
штучною, оскільки не зрозуміла мотивація героїв.   На мій 
погляд надмірне вживання обсценної лексики. У цій історії все 
виглядає погано - і кримські татари і міліціонери, і батько. 
Тільки маленька дівчинк 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не сподобалась. Виглядає надуманою. 
Оригінальна але не природня. 

Актуальність теми 3 Сама тема та посил не зрозумілі, тому й 
актуальність визначити важко. 

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

3 Сценарій потребує доопрацювання у 
драматургічній площині, оскільки мотивація 
героїв виглядає штучною. Немає передісторії. 
Якщо це спроба привернути увагу до проблем 
кримських татар, то на мій погляд це не дуже 
вдала спроба. 

Усього балів: 9  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  
_________________ 
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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 Ігрові короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «Нігіна» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Люльченко Крістіна 

Володимирівна  
Оператор-постановник Томас Стоковскі  
Художник-постановник Вадим Шинкарьов  
Композитор Ян Міяке 

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Приватне підприємство «ЦИФРОВА 
ПЛАТФОРМА» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  
Історія про кочове життя бабусі та онуки. 
Онука вправно має незвичайний хист – 
вона досконало володіє ножем. Це вміння 
стає їй в пригоді коли вона зустрічає свого 
батька, котрий, як вона думала, помер. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Історія про кочове життя 
бабусі та онуки. 

Актуальність теми 5 Відносини між бабусею та 
онукою. 

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

5 Історія про кочове життя 
бабусі та онуки. Онука 
вправно має незвичайний 
хист – вона досконало 
володіє ножем. Це вміння 
стає їй в пригоді коли вона 
зустрічає свого батька, 



2 
 

Продовження додатка 4 
 

котрий, як вона думала, 
помер. 

Усього балів: 15  

 
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. 

______________________________ 


