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Народилася 14 жовтня 1978 р. у м. Києві. Зраз-
ком високого професіоналізму, гідності та гуманізму 
для Юлії Валентинівни стала мати, Ольга Григорівна 
Рібцун, — вихователь-методист вищої категорії ДНЗ 
№ 611 м. Києва, відмінник освіти, випускниця філо-
логічного факультету Київського державного педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького (1971). Вона 
прищепила доньці інтерес до рідної мови, любов 
і небайдуже ставлення до дітей із мовленнєвими 
порушеннями, бажання навчитися допомагати їм.

У 2001 р. Ю. В. Рібцун стала першою випускни-
цею магістратури дефектологічного факультету НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Подвійність спеціальності (лого-
пед-дефектолог) сприяла розширенню кола про фесійних 
знань, умінь і навичок працювати з різними категоріями 
осіб із порушеннями психофізичного розвитку, що спону-
кало до появи інтересу до наукового пізнання та дослід-
ницького пошуку. 

У 2010 р. Юлія Валентинівна захистила кандидатську 
дисертацію зі спеціальності 13.00.03 — корекційна педаго-
гіка, здобула науковий ступінь доктора філософії в галузі 
педагогіки та була призначена на посаду старшого науко-
вого співробітника лабораторії логопедії Інституту спеці-
альної педагогіки НАПН України. У 2011 р. Ю. В. Рібцун 
здобула другу вищу освіту в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Пси-
хологія». Того ж року отримала вчене звання старшого нау-
кового співробітника. З 2011 до 2013 р. була стипендіатом 
Кабінету Міністрів України.

Д-р філософії в галузі педагогіки, старший нау-
ковий співробітник. Юлія Валентинівна Рібцун — 
автор понад 200 науково-методичних публіка-
цій, зокрема спе ці аль но го програмно-методичного 
забезпечення для ро бо ти з діть ми різних вікових 
груп із тяжкими порушеннями мовлення, патенту 
на корисну модель для логопедичної допомоги 
дошкільникам.
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Народився 14 червня 1964 р. у с. Руда Сквир-
ського району Київської області. У 1982 р. вступив до 
Київського педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни». 
Після першого курсу Валерій Андрійович був призва-
ний на військову службу (1983–1985), яка співпала з 
бойовими діями, що їх проводив СРСР у Афганістані. 
В 1985–1988 рр. поєднував навчання із працею робіт-
ника високої кваліфікації на кафедрі загальнотехніч-
них дисциплін. У 1988 р. В. А. Ружицький закінчив 
інститут, здобувши спеціальність «Загальнотехнічні 
дисципліни та праця».

З 1988 до 1992 р. був учителем технічної праці в 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Білої Церкви. З 1991 р. й 
донині працює викладачем спецдисциплін у КВНЗ КОР 
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». 
У 1999–2013 рр. поєднував викладацьку діяльність із 
роботою на посаді завідувача навчально-методичного 
кабінету музики та образотворчого мистецтва Київ-
ського обласного інституту післядипломної освіти педа-
гогічних кадрів. А з 2013 р. Валерій Андрійович вико-
нує обов’язки директора КВНЗ КОР «Білоцерківський 
гуманітарно-педагогічний коледж». Учитель-методист.

Навчався в аспірантурі Центрального інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Тео-
рія та методика професійної освіти». У 2014 р. захис-
тив дисертацію «Розвиток професійних умінь учителя 
образо творчого мистецтва в системі післядипломної 
освіти» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих.

В. А. Ружицький — автор семи методичних і науково-
методичного посібника; програми для спеціалізованих 
загальноосвітніх шкіл художнього профілю «Живопис» 
(1–11 класи); понад 20 статей і методичних рекоменда-
цій, зокрема надрукованих у фахових збірниках і жур-
налах.
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