
 

Tatiana Stiepko (Navina) 
 

Kijów •53 lata 

navina.tatiana@gmail.com 

 

Producent 

 

 

Umiejętności i osiągnięcia 

Wieloletnia praca jako reżyser telewizyjny w oddziale amerykańskiej firmy. 

Laureat narodowej nagrody Ukrainy „Teletriumph -2012”. 

Laureat międzynarodowych festiwali filmowych i telewizyjnych. 

Tworzenie scenariuszy do programów, filmów dokumentalnych - Opracowanie scenariusza 

reżyserskiego. 

- Zarządzanie procesem filmowania, zarządzanie 10-osobowym zespołem. 

Posiadanie umiejętności przywódczych. 

 

reżyser reżyser  

Praca w Final Cut Pro 

Doświadczenie zawodowe jako aktorka teatralna I kategorii 

 

 

Producent 

Praca nad autorskim projektem (Media/Mass Media), Kręcenie i montaż filmów reklamowych i 

promocyjnych. 

sierpień 2018 — lipiec 2021 

 

Reżyser, scenarzysta 

 

Praca nad autorskim projektem (Media / mass media) 

wrzesień 2017 — sierpień 2018 

 

Produkcja filmowa filmów dokumentalnych. Opracowanie pomysłu, scenariusz scenariusza, 

scenariusz. Filmowanie, montaż. Dostawa gotowego materiału na antenę. 

Producent 

 

Telewizor — STB (inne) 

październik 2015 — maj 2016 

Reżyser producencki programu „Master Chef Kids”. 

 

Producent 

TV "MEGA - MOST" (Media / środki masowego przekazu) 

kwiecień 2015 — wrzesień 2015 

Fotografowanie scen ze strefy ATO. Praca z ekipą filmową i bohaterami wątków w ekstremalnych 

warunkach. Redakcja opowiadań i nadawanie. 

 

 

Dyrektor naczelny projektu „Historia cudu” 

Odrodzenie telewizji (media / media) 

listopad 2013 — kwiecień 2015 

Rozwój programu. Pisanie i redagowanie skryptów. Praca z reżyserami Kontrola nadawanych 



programów. Pisanie scenariuszy do filmów fabularnych. 

 

 

Producent 

„SBN-CIS” (media/media) 

marzec 2004 — listopad 2013  

 

Tworzenie scenariuszy do programów, gier, filmów dokumentalnych, pełnometrażowych i 

krótkometrażowych filmów fabularnych - Opracowanie scenariusza reżyserskiego. - Zarządzanie 

procesem filmowania, zarządzanie zespołem 6 reżyserów i 2 administratorów 

- Edycja i zarządzanie dźwiękiem 

- Przewodnik po planie 

- Przygotowanie produktu do emisji - Kontrola emisji. Praca z aktorami podczas kręcenia 

programów fabularnych i filmów - Konfigurowanie scen i określanie punktów zdjęciowych 

Edytor filmowy 

reżyser reżyser 

Umiejętności i wiedza komputerowa: Wiedza komputerowa w zakresie profesjonalnego 

użytkownika 

− praca w Final Cut Pro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNc1R70Vis0 

 

 

 

Nagrody 

III miejsce na V Ogólnoukraińskim festiwalu klipów „Kino-Drive” – 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgfEaMohUts 

 

Laureat narodowej nagrody Ukrainy „Teletriumph -2012” w nominacji – „Najlepszy program w 

dowolnym formacie”. Program „180 stopni” - opowieść „Droga bohaterów” o rodzinie Swietłany i 

Jewgienija Isajew, którzy adoptowali do swojej rodziny siedmioro dzieci zarażonych wirusem HIV. 

https: 

https://www.youtube.com/watch?v=HXhbk1KprAA 

 

I miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu Telewizji "Vidkriy Ukrainu" - 2011 w nominacji 

"Świat dzieciństwa. Programy o dzieciach" z filmem dokumentalnym "Makarenko z Mariupola". 

Film opowiada o otwarciu ośrodka rehabilitacji dla bezdomnych dzieci „Republika Pielgrzyma” w 

mieście Mariupol pod kierownictwem Giennadija Mochnienki. 

I miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu Telewizji „Vidkriy Ukrainu” – 2011 w nominacji 

„Jaskrawa artystyczna wizja twórczości telewizyjnej” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krZLXbvaSjA 

 

I miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka „Kroki” I miejsce na V 

Międzynarodowym Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka „Kroki” w nominacji „Najlepszy 

dokumentalny film społeczny” z filmem „Generałowie ulicy” I część „Makarenko z Mariupola” . 

Nagroda specjalna „Inspiracja w działaniu” z programu Wolontariusze ONZ dla najlepszego 

reżysera za odcinek „Makarenko z Mariupola” filmu „Generałowie ulicy”, który został zgłoszony 

na V Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kroki”. 

I miejsce na międzynarodowym festiwalu telewizyjnym „Otwarta Ukraina” w 2012 roku w 

nominacji „Świat dzieciństwa”. „Programy o dzieciach” z filmem „Ponad tysiąc kilometrów do 

https://www.youtube.com/watch?v=DNc1R70Vis0
https://www.youtube.com/watch?v=jgfEaMohUts
https://www.youtube.com/watch?v=HXhbk1KprAA
https://www.youtube.com/watch?v=krZLXbvaSjA


snu” – film opowiada o wyczynach byłych bezdomnych dzieci, wychowanków „Republiki 

Pielgrzym” – dzieci, pod okiem przybranego ojca i głowy Centrum Rehabilitacji dla Bezdomnych 

Dzieci, przejechała rowerami po Ukrainie z marzeniem Ukraina bez sierot. 

I miejsce na międzynarodowym festiwalu telewizyjnym „Otwarta Ukraina” w 2012 roku w 

nominacji „Świat dzieciństwa”. „Programy o dzieciach” z filmem dokumentalnym „Diament z 

piwnicy” – o tragicznym życiu chłopca, który dorastał na ulicy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=569fZXRMgLw 

 

I miejsce na 16. Festiwalu Filmowym „Zaporoże Cinerama” w konkursie „Młodzi 

Kino” w 2014 roku w nominacji „Najlepszy film dokumentalny” z filmem „Pod wiatr”. Film 

opowiada o byłym dziecku ulicy, które jeździ po świecie na rowerze z wezwaniami do adopcji. 

http://video.emmanuil.tv/watch/3282/ 

https://www.youtube.com/watch?v=J7oRgCXMsPE 

v=nWY93iHqWFI&ebc=ANYPxKq6i791YmR9aZn1GC_y-

DVyPAit1Rj2fqi_H3wggoIGEPFvYE2hHUviYdbGcW24V8SCpLDBVcsw_Gzc6Qs8Lx3s2kbu_w 

http://rutube.ru/video/6294eb8b49c77eb53dd56c282fb48354/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pKw-SSVhxNc 

https://www.youtube.com/watch?v=ko-xPN3SAY4 

https://www.youtube.com/watch?v=k7EG1bGzytM 

https://www.youtube.com/watch?v=MMd2oI4Mb5o 

https://www.youtube.com/watch?v=krZLXbvaSjA 

https://www.youtube.com/watch?v=9LEuvZuwFD0 

< 

 

Edukacja 

KNUKiM 

Kijów, Ukraina 

 

Reżyser filmowy i telewizyjny 2010 

 

 

Cechy osobiste 

 

Pracowitość, celowość, odpowiedzialność, towarzyskość, cechy przywódcze.  

https://www.youtube.com/watch?v=569fZXRMgLw

