
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 художньої та 
культурної значущості (авторські) 

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

 

Назва кінопроекту Таємниця лісового озера 
Автори кінопроекту Олег Бійма 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ДП "Національна кіностудія художніх 
фільмів імені Олександра Довженка" 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Добре підготовлений проект. Хороша ідея та погляд на її 
реалізацію. Ідея оригінальна, але нагадує безліч інших історій. 
Тема проекту не є дуже актуальною на сьогодення. 
Драматургічна якість сценарію на належному якісному рівні: 
вибір стилю відповідає темі проекту, опис головних героїв 
відповідний, художня правдивість конфліктів та їх вирішення 
виглядають природньо. 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея оригінальна, але нагадує безліч інших 
історій. 

Актуальність теми 3 Тема проекту не є дуже актуальною на 
сьогодення. 

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

4 Драматургічна якість сценарію на 
належному якісному рівні: вибір стилю 
відповідає темі проекту, опис головних 
героїв відповідний, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення виглядають 
природньо. 

Усього балів: 11  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача*                                           
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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 художньої та
культурної значущості (авторські)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту Таємниця лісового озера
Автори кінопроекту Автор сценарію Дмитрук Андрій

Всеволодович; режисер-постановник Олег
Бійма .

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)

Державне підприємство «Національна
кіностудія художніх фільмів імені
Олександра Довженка»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Історичне фентезі про любов, чари, магічні
озера та козака, що хоче врятувати друзів та
таємниче озеро від загибелі.

Назва критерію Кількість балів
(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Проєкт не відповідає критеріям
авторського фільму, режисерське
бачення відсутнє.

Актуальність теми 3 Мета загально-об’єднуюча, проте
цього замало для фільму з поданої
категорії. Варто спробувати
подати проєкт до фільмів широкої
глядацької авдиторії, або ж краще
переробити проєкт під дитячій
фільм.

Драматургічна
якість сценарію:
вибір стилю, опис

2 Сценарій цілком жанровий,
історія розвивається, вона має
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головних героїв,
художня правдивість
конфліктів та їх
вирішення

шанс на життя. Проте не як
авторське кінематографічне
висловлювання.

Усього балів: 7

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.

______________________________



 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Таємниця лісового озера  

Автори кінопроекту Олег Бійма  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія художніх фільмів імені 

Олександра Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Прекрасне фентезі, яке за своєю формою є 

глядацьким кіно. Я розумію, що кіностудія 

славиться своїм авторським підходом до 

будь-якого жанру, але в даному випадку 

проект стовідсотково розрахований на 

широку глядацьку аудиторію. Можливо, 

продюсери розраховують на культурну 

значущість проекту.  
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Ідея є справді оригінальною 

для вказаної категорії. Але 

не зовсім доречною.  

Актуальність теми 3 Актуальність фільму під 

питанням. Варто підняти це 

питання на пітчингу.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 На сьогоднішній день це не 

сценарій, а повість. Читати 

легко, але екранізувати 

неможливо. Сорок сцен для 

жанрового кіно, це замало 

для сучасного фільму у 

заявленому жанрі. 

Усього балів: 11  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає 
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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 повнометражні фільми художньої та культурної 
значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Таємниця лісового озера 

Автори кінопроекту Олег Бійма 

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

ДП "Національна кіностудія 
художніх фільмів імені Олександра Довженка" 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Проект є цікавим і вирізняється 

оригінальним авторським поглядом. Жанр 

фентезі з етнічними мотивами є цікавим та 

оригінальним. Сюжет достатньо цікавий та 

динамічний. Цікаво побачити презентацію 

від режисера аби краще зрозуміти 

зображальну стилістику, а також почути 

продюсера щодо подальшої стратегії 

просування фільму після продакшену аби 

фільм був не «на полицю» 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Ідея є цікавою та 

оригінальною 

Актуальність теми 5 Тема зачіпає актуальні 

проблеми українського 

суспільства що були у 

минрулому та резунують у 

сьогоденні 

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 

  

Сценарій цікавий 

https://usfa.gov.ua/upload/media/2021/07/08/60e6c25b827e5-00-dodatok-2-bez-kontaktov-1.pdf
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Усього балів: 12 .   

 

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 художньої та 

культурної значущості (авторські) 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту Таємниця лісового озера 

Автори кінопроекту Олег Бійма, Дмитрук Андрій Всеволодович  

Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Державне підприємство «Національна 

кіностудія художніх фільмів імені 

Олександра Довженка» 

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Зазначена психологічна драма. Етнічне 

фентезі. Головна ідея фільму: 

самозбереження народу засноване на 

історичній пам'яті; звернення до героїчних 

сторінок минулого дає моральну силу 

відстояти сьогоднішнє гідне життя. 

 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Українське фентезі 

Актуальність теми 2 Такий фільм наразі не 

представляється можливим 

зробити якісно за бюджет, 

що виділяється  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Літературний сценарій у 

кращих традиціях фентезі з 

етнічною складовою. Але з 

огляду на кількість 

потрібної графіки, костюми, 

комбіновані зйомки – якісно 

зробити цей проект за 

означений бюджет не 

видається можливим. 
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Усього балів: 9  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

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. 

______________________________ 


