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Н

ародилася 15 серпня 1981 р. на Одещині. Працює в журналістиці з 2000 р. Свої перші кроки
на медійній ниві робила в редакції газети і радіо
«Каховська Зоря», що в м. Каховка Херсонської області.
У 2007 р. повернулася до Одеси, де продовжила працювати
в ЗМІ.
Доленосним для себе вважає знайомство і багаторічну дружбу з д-ром с.-г. наук, проф., ученим-селекціонером Є. М. Агаповою. Саме завдяки її мудрим
рекомендаціям Альона стала студенткою Одеського державного аграрного університету. До вишу вступила, бо
переконана: «Для того, щоб бути грамотним спеціалістом у медіа-просторі, необхідно досконало знати ту галузь, про яку пишеш матеріали».
Багато років присвятила роботі над телепроектами
«Аграрний сектор» (медіа-холдинг «ГЛАС») і «Агро
Олімп» (Одеська обласна держтелерадіокомпанія), а нині
працює над «Агро Дайджест» (телеканал А1) та «Україна
Аграрна». Відповідальний підхід до справи, прагнення
опанувати нові грані в журналістиці А. О. Новічкової —
головні запоруки високого рівня якості та популярності
цих телепроектів серед аграріїв України.
Альона Олександрівна зазначає: «Джордж Вашингтон сказав: «Орати поле — таке ж гідне заняття,
як і писати поему. І жодна нація не зможе досягнути
успіху, допоки не зрозуміє цієї істини!». Надзвичайно
мудрі слова! Для мене найвищою цінністю і безмежною гордістю є можливість говорити, писати та знімати

телепрограми про аграріїв — людей, чия праця є найважливішою у світі!»
Професійність Альони Олександрівни як журналіста,
в аграрному товаристві України, неодноразово засвідчували нагороди: Грамота Міністерства аграрної політики
України (2008), Відзнака голови Одеської облдержадміністрації з нагоди Дня працівників сільського господарства
(2010), ювілейна медаль АФЗУ «20 років фермерському
руху України» (2011), Спеціальний диплом Міжнародного телевізійного фестивалю «АгроСвіт» «За професійну
популяризацію аграрної тематики в телеефірі» (2010).
У 2013 р. А. О. Новічкова, будучи членом Спілки аграрних журналістів України, представляла нашу державу на
щорічному конгресі Міжнародної федерації аграрних журналістів (IFAJ), який відбувався в Аргентині. Як учасниця
конкурсу серед найкращих молодих аграрних журналістів
світу, стала переможцем в номінації «Молодий лідер — 2013».
У 2017 р. визнана «Журналістом року» в рейтингу «Народное признание», а в березні 2018 р. стала лауреатом рейтингу
«100 успішних жінок Одеського регіону» в номінації «ЗМІ».
Щороку бере участь у різноманітних всеукраїнських
та міжнародних аграрних форумах, прес-турах, конференціях та конгресах. За цей час вона ознайомилася з досвідом роботи фермерів та аграрних компаній Аргентини,
Туреччини, Франції, Польщі, Чехії, Німеччини, Швейцарії, Литви, Болгарії та Румунії.
Життєве кредо: «Стався до людей так, як ти хочеш,
щоб вони ставилися до тебе».

З директором ДП ЕБ «Дачна» М. П. Семеніхіним і Героєм
України, директором агрофірми «Маяк» З. М. Гришко під час
зйомок телепроекту «Україна Аграрна», 2016 р.

Директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені
В. Є. Таїрова» НААН В. В. Власов вручає нагороду в номінації
«Журналіст року» в рейтингу «Народное признание», 2017 р.
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