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

 

Назва кінопроекту « Небезпечний винахід» 
Автори кінопроекту Режисер-постановник Джигурда Ольга 

Валеріївна  
Оператор-постановник Сергій ПІВНЕНКО  
Художник постановник Євген ПЕТЕНІН  
Композитор Володимир ГРОНСЬКИЙ  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Державне підприємство «Національна кіностудія 
художніх фільмів імені Олександра Довженка»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм жанру фантастики.  
Молодий вчений-фізик одержимий ідеєю 
існування паралельного світу кіногероїв. 
Для підтвердження її він задумує та 
виготовляє прилад, який може це 
підтвердити. За приладом починається 
гонитва, спецслужб та могутнього 
таємничого Ордену. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Молодий вчений-фізик 
одержимий ідеєю існування 
паралельного світу 
кіногероїв. Для 
підтвердження її він 
задумує та виготовляє 
прилад, який може це 
підтвердити. За приладом 
починається гонитва, 
спецслужб та могутнього 
таємничого Ордену 
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Продовження додатка 4 
 
Актуальність теми 4 Фільм жанру фантастики.  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Молодий вчений-фізик 
одержимий ідеєю існування 
паралельного світу 
кіногероїв. Для 
підтвердження її він 
задумує та виготовляє 
прилад, який може це 
підтвердити. За приладом 
починається гонитва, 
спецслужб та могутнього 
таємничого Ордену. 

Усього балів: 11  

 
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 Ігрові повнометражні фільми дебюти 

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

 

Назва кінопроекту Небеспечный винахідник  

Автори кінопроекту Ольга Джигура 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ДП «Національна кіностудія ім. О. Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Можливо варто переглянути сценарій та скоротити 
хронометраж, для збільшення варіантів фестивального 
розповсюдження. 

 

Назва критерію Кількість балів  
(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Не оригінальна ідея 
Актуальність теми 2 Не актуально  
Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

2 Можливо варто переглянути сценарій та 
скоротити хронометраж, для збільшення 
варіантів фестивального розповсюдження. 

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 Експертна комісія з оцінювання 

кінопроєктів авторських ігрових / неігрових 

(документальних) фільмів, фільмів-дебютів 

(всіх видів), короткометражних фільмів 

(всіх видів) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Небезпечний винахід 

Автори кінопроекту Джигурда Ольга Валеріївна 

Дмитрук Андрій Всеволодович 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія художніх фільмів імені 

Олександра Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фантастична драма, але забагато абсурду, 

навіть для обраного жанру. Є проблеми зі 

структурою сценарію, з діалогами, героями. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3,2 Забагато абсурду, навіть для 

обраного жанру 

Актуальність теми 3 Чому місце дії – умовна 

східноєвропейська країна? 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

3,1 Героям, їхній мотивації не 

вистачає психологічної 

правди. Герої та обставини - 

невірогідні. Хитка 

структура сценарію. 

Неправдоподібні перипетії. 

Проблеми з діалогами. 

Усього балів: 9,3  
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Продовження додатка 4 

 

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 повнометражні фільми дебюти 

Назва кінопроекту Небеспечный винахідник  

Автори кінопроекту Ольга Джигура 

Найменування суб’єкта кінематографії 
(виробника фільму) 

ДП «Національна кіностудія ім. О. Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Гарний задум, але складна структура заплутує. 
Перенасичений подіями і персонажами сценарій. 
Непереконливі арки персонажів. 

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Достатньо оригінальна ідея 
Актуальність теми 2 Не актуально  
Драматургічна якість сценарію: 

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

2 Перенасичений подіями і 
персонажами сценарій. 
Непереконливі арки персонажів. 

Усього балів: 8  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному напряму 
(у разі його оголошення) 

- 
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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 фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВИНАХІД» 

Автори кінопроекту Джигурда Ольга Валеріївна 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

 Державне підприємство «Національна 

кіностудія художніх фільмів імені 

Олександра Довженка»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Фантастична драма про людину, яка мріє 

втекти з реального світу в красивий світ 

кіно. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4  

Актуальність теми 3  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних героїв, 

художня правдивість конфліктів та 

їх вирішення 

3 Ідея цікава, є яскраві 

вигадки й несподівані 

повороти сюжету. Однак 

сценарій недопрацьований, 

драматургія хибка, а  

основна ідея розчинилася 

серед безлічі досить 

складних подробиць. Крім 

того проект поданий в 

книжковому, а не в 

сценарному форматі, що 

суттєво заважає його 

сприйняттю. 

Усього балів: 10  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 
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Продовження додатка 4 

 

 

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. 

______________________________ 


