
Гіджеліцький Ігор Казимірович 
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У 2007 році закінчив Кам’янець-Подільський державний університет, спеціальність 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація учитель історії та 

правознавства. 

2014 р. – голова громадської організації «Федерації футболу Хмельницького району». 

2016 р. – здобувач. Склав кандидатські іспити за спеціальністю: 15.00.01. – історія 

педагогіки. 

2020 р. – депутат Хмельницької районної ради. 

 

Тренер освітніх програм: «Методика впровадження виховних заходів з учнями з 

питань протидії торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція"», 

з підготовки молоді до сімейного життя «Сімейні цінності», «Попередження насильства в 

учнівському середовищі», «Медіація – крок до примирення»,  з патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді «З Україною в серці». 

  

Трудовий шлях 

2007 р. – учитель історії Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. Хмельницького району, методист з 

виховної роботи районного методичного кабінету відділу освіти Хмельницької 

райдержадміністрації. 

2012-2014 рр. – директор Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької районної 

ради. 

2014-2015 рр. – методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної 

освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

2015-2020 рр. – завідувач науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної 

освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

2020-2021 рр. – проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

З 16.02.2021 р. – перший проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти. 

 

Відзнаки 

Диплом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Почесна 

Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, 

Грамота Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Грамота 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Грамота 

Хмельницької районної державної адміністрації, Грамота Хмельницької районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України. 
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