
Біографічна довідка делегованого представника ІГС 
для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської 

ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Головченко Гліб Олександрович
Працює Голова Правління ГО «Миколаївський прес 

клуб»

Директор Коледжу преси та телебачення
Громадянство Україна

Число, місяць і рік 
народження
Місце народження м. Миколаїв, Україна

Освіта Вища освіта, Миколаївський державний 
Педагогічний інститут, рік закінчення 1996, 
спеціальність «Російська мова та 
література»

Науковий ступінь, вчене 
звання
(за наявності)

Кандидат педагогічних наук

Володіння мовами Українська — вільно, російська — вільно, 
англійська -  середній рівень

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

1. Заслужений журналіст України (2012 
рік)

2. Медаль «За працю і звитягу» (2009 
рік)

3. Грамота Верховно ї ради України (2019 
рік)

4. Лауреат державної премії імені Івана 
Франка в галузі інформаційної 
діяльності (2016рік)

5. Золота медаль української 
журналістики (НСЖУ, 2009 рік)

6. Іменний цінний подарунок від голови 
Верховної Ради України (2011 рік)

7. Почесна грамота Комітету з питань 
свободи слова та інформації Верховної 
Ради України (2011 рік)

8. Почесна грамота Міністерства 
освіти і науки України (2007рік)

9. Медаль НАПН України «Ушинський



К.Д.» (2013 рік)
ю. Знак «Лідер освіти» (Міністерство 

освіти і науки України, 2014 рік)
и. Відомча відзнака «За сприяння»

Управління служби безпеки України в 
Миколаївській області

12. Подяка Міністра юстиції України 
(2018)

13. Почесна грамота Національної ради 
України з питань телебачення і 
радіомовлення (2016рік)

14. Грамота Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення 
(2012 рік)

15. Почесна грамота Миколаївської 
обласної державної адміністрації 
(2019)

16. Відзнака Миколаївської обласної ради 
II ступеня «За заслуги перед 
Миколаївщиною» (2016)

17. Почесна грамота Миколаївської 
обласної ради (2014 рік)

18. Почесна грамота Миколаївської 
обласної ради (2011 рік)

19. Почесна грамота виконкому 
Миколаївської міської ради (2012 рік)

20. Почесна грамота НАПН України (2018 
Р)

21. Почесна грамота НСЖУ (2012 рік)
22. Знак Асоціації навчальних закладів 

України приватної форми власності 
«За розбудову освіти» (2009 рік)

23. Подяка Головного управління юстиції в 
Миколаївській області (2010 рік)

Досвід роботи у виборних 
органах

Немає

Трудова діяльність (дата 
займаної посади: з ...до ...)

перерахувати всі займані посади: посада, 
місце роботи
Директор (1997 -по теперішній час) 
Коледж преси та телебачення (м. Миколаїв)

Генеральний продюсер (2006 -  по 
теперішній час)



Телеканал ТАК ТУ (м. Миколаїв)

Голова Правління (2003 — по теперішній 
час)
Миколаївська обласна громадська 
організація «Миколаївський прес-клуб» (м. 
Миколаїв)

Партнер консультант з маркетингу (1992 -  
по теперішній час)
Південно-українське агентство корисної 
інформації «Тетра» (м. Миколаїв)

Директор (1993 —1997)
Південно-українське агентство корисної 
інформації «Тетра» (м. Миколаїв)

Редактор відділу новин (1992 — 1993) 
Телекомпанія «Телеком-1» (м. Миколаїв)

Кореспондент відділу новин (1990 -  1992) 
Газета «Вечерний Николаев» (м. Миколаїв)

Репортер (1990)
Газета «Ленінське плем ’я»

Д о д а т к о в а  і н ф о р м  
а ц і я

Президент (2015 -  по теперішній час) 
Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація 
прес клубів» (м. Київ)

Секретар (2007 -  по теперішній час) 
Національна спілка журналістів України (м. 
Київ)

Радник міського голови м. Миколаєва (2013 
-2015)
Виконком миколаївської міської ради (м. 
Миколаїв)

Член виконкому (2013 -  2015)
Виконком Миколаївської місько ї ради (м. 
Миколаїв)



Прес-секретар голови Миколаївської 
облдержадміністрації (2005 —2006) 
Миколаївська облдержадміністрація (м. 
Миколаїв)

Президент (2005 -  по теперішній час) 
Асоціація молодіжної преси України (м. 
Київ)

Член Координаційної ради (1998-2002) 
Координаційна рада при міському голові м. 
Миколаєва з розвитку малого та середнього 
бізнесу (м. Миколаїв)

Членство в ІГС 3 2003 року по теперішній час

Особисті досягнення 1. Створення в 1993 році першого в 
Україні не державного ВНЗ з 
підготовки фахівців з інформаційної 
діяльності

2. Створення в 2006 році першого та 
єдиного в Україні ефірного 
навчального телеканалу ТАК IV-  
Телевізійний Академічний Канал. 
Цілодобове мовлення телеканалу в м. 
Миколаєві та Миколаївській області.

3. Ініціювання та проведення з 1997 року 
в Україні Міжнародного конкурсу 
шкільних медіа

4. Керівництво 18 міжнародними 
проектами, які були підтримані 
Посольством СІІІА в Україні, 
Посольствами Польщі, Німеччини та 
Франції в Україні, Радою Європи, МФ 
«Відродження», Фундацією ПАУСІ

5. Сприяння розвитку медіаосвіти в 
Україні

Контактна інформація ІГС
та делегованої особи

Місто Миколаїв, вулиця Даля, 11а, 54020, 
тел.. 0512-50-00-30, етаіі
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Можливі напрями роботи 
у громадській раді

Медіаосвіта та медіаграмотність. 
Комунікації та інформаційне суспільство 
Міжнародна співпраця



Ініціативній групі 
з формування нового складу 
експертно-громадської ради 

виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Головченко Гліб Олександрович, голова Правління ГО «Миколаївський 
прес-клуб», директор Коледжу преси та телебачення, генеральний продюсер 
телеканалу ТАК ТУ, секретар НСЖУ, маю ЗО років досвіду роботи в журналістиці, 
23 роки викладацької діяльності, 17 років громадської діяльності та керівництва 
успішною громадською організацією.

Відповідно до Положення, експертно-громадська рада при Миколаївській 
міській раді постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим 
органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації 
міської політики, у вирішенні нагальних проблем міста, надання їм можливості для 
вільного доступу до інформації про діяльність Миколаївської міської ради та її 
виконавчих органів, виконавчого комітету Миколаївської міської ради і 
Миколаївського міського голови, здійснення громадського контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених 
органів з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань 
життєдіяльності міської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення 
умов для участі мешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень.

В умовах розвитку інформаційного суспільства та інформаційних загроз, 
перед якими постали не тільки місто Миколаїв, але й вся Україна, важливу роль 
відіграють питання інформаційної політики міста, розвиток комунікацій,
медіаосвіта та медіа грамотність, важливим питанням також є розвиток 
громадського сектору, адже саме громадський сектор є однією з рушійних сил 
розвитку міст та вирішення певних проблем громад в розвинутих країнах.

Маючи досвід роботи в медіа понад ЗО років, досвід роботи в галузі освіти 23 
роки, досліджуючи протягом останніх 10 років питання впровадження медіаосвіти 
та співпрацюючи з міжнародними організаціями (Посольство США в Україні, 
Посольство Польщі в Україні, Посольство Франції в Україні, Посольство 
Німеччини в Україні, Фундація ПАУСІ, Рада Європи, МФ «Відродження» та ін..) в 
реалізації проектів для розвитку інформаційної галузі України в цілому та 
Миколаєва зокрема, хотів би використати його для розбудови стратегії 
інформаційної політики міста Миколаєва, укріплення інформаційної безпеки 
нашого міста, покращення інформування громадян про діяльність органів місцевого 
самоврядування, та сприяти покращенню медіаграмотності жителів міста 
Миколаєва.

Серед напрямів, в яких мій досвід міг би бути корисним -  організація сучасної 
освіти з використанням інструментів медіаосвіти, розробка програм з покращення 
медіаграмотності жителів міста Миколаєва, робота у розробці проекту 
інформаційної політики міста Миколаєва задля покращення іміджу нашого міста як 
за межами Миколаєва, так і за межами України. На сьогоднішній день, на жаль, 
органи місцевого самоврядування Миколаєва програють в інформаційній війні, 
адже значна кількість важливих робіт та проектів, які реалізуються в місті, лежать
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поза межами інформаційного простору, в той час як проблеми міста завжди
виносяться на перший план і виходять далеко за межі інформаційного простору 
Миколаєва, тим самим псуючи імідж нашого міста і безпосередньо впливаючи на 
залучення туристів та інвесторів до міста. З огляду на інформаційні загрози з боку 
РФ вважаю важливим питання розроблення стратегії інформаційної безпеки міста 
Миколаєва.

Саме вищезазначені проектні рішення я хотів би реалізувати в першу чергу у 
складі експертно-громадської ради. Окрім того, вважаю за доцільним розглянути 
можливість активізації громадського сектору в інформаційному полі Миколаєва 
задля залучення більшої кількості городян до діяльності громадських організацій та 
реалізації громадських ініціатив.

Окреслені проблемні напрямки розвитку міста Миколаєва можуть бути 
вирішені шляхом розробки та прийняття наступних програм та документів:

1. Стратегія інформаційної політики міста Миколаєва
2. Стратегія розвитку інформаційної безпеки міста Миколаєва
3. Програма підвищення медіаграмотності жителів міста Миколаєва та 

розвиток медіаосвіти в навчальних та позанавчальних закладах

Щодо організації роботи в експертно-громадській раді виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради, вважаю за доцільне використання новітніх технологій, 
як то онлайн зустрічі, для обговорення в робочих групах нагальних питань та 
проектів документів. З огляду на те, що інформаційна політика охоплює різні 
напрямки економіки та життєдіяльності міста, вважаю важливим участь 
представників різних галузей в її розробці.

Головченко Г.О.


