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ародився 28 лютого 1952 р. в м. Єнакієво Донецької області. Батько, Олександр Павлович, —
учасник Другої світової війни, двічі поранений,
майже 30 років працював шахтарем. Мати, Ксенія Нікандрівна, — швачка та домогосподарка.
До 1-го класу Єнакієвської середньої школи № 17 пішов у 1959 р. Через три роки продовжив навчання в середній школі № 2 м. Ананьєва Одеської області. Протягом
1969–1972 рр. був студентом денного відділення Одеського автомеханічного технікуму.
Трудову діяльність В. О. Прижбило розпочав токарем на Одеському автоскладальному заводі, де працював у січні-лютому 1971 р. З квітня до червня того ж
року — на Одеському заводі імені Жовтневої революції.
У травні-жовтні 1972 р. був слюсарем об’єднання «Сільгосптехніка» м. Ананьєва, з листопада 1972 р. до листопада
1982 р. — майстром виробничого навчання Ананьївської
автошколи.
Першу вищу освіту здобув у 1981 р. в Одеському ордена
Трудового Червоного Прапора політехнічному інституті.
Надалі перспективний молодий випускник активно
рухався кар’єрними сходинками, обіймаючи такі посади:
інструктор організаційного відділу Ананьївського райкому Компартії України (з листопада 1982 р. до березня
1986 р.), старший інженер-технолог з технічного обслуговування Ананьївського ремонтно-транспортного підприємства (березень–серпень 1986 р.), викладач спеціальних
дисциплін Ананьївського СПТУ № 54 (з серпня 1986 р. до
серпня 1990 р.).
На посаду директора Ананьївського сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку Віталія Олександровича призначено в серпні 1990 р. згідно з Наказом
Державного агропромислового комітету Української РСР
від 6 серпня 1990 р. № 401-к.
Другу вищу освіту В. О. Прижбило здобував упродовж
1996–2001 рр. на економічному факультеті Одеського
державного сільськогосподарського інституту (спеціальність «Облік і аудит»), після успішного закінчення якого
отримав кваліфікацію економіста-бухгалтера (освітньокваліфікаційний рівень «Спеціаліст»).
У 2001 р., коли Одеському сільськогосподарському інституту надано IV рівень акредитації і реорганізовано в Одеський державний аграрний університет,

В. О. Прижбило вступив до аспірантури вишу, навчання
в якій завершив у 2005 р.
У 2005 р., згідно з Рішенням спеціалізованої вченої
ради Миколаївського державного аграрного університету Мінагрополітики України, на підставі прилюдного
захисту дисертації, Віталію Олександровичу присуджено
науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК».
Велику роль у житті В. О. Прижбила відіграв Одеський
державний сільськогосподарський інститут. Навчання
у виші надало натхнення та поштовх для розвитку і розбудови аграрної освіти в Одеському регіоні та на державному рівні. Завдяки цьому в дітей з’явилася можливість
навчатися в маленькому містечку, одночасно здобуваючи якісну аграрно-економічну освіту, та працювати задля добробуту України.
Віталій Олександрович захоплювався туризмом, активним відпочинком зі студентами та викладачами коледжу в Карпатських горах.
Родина Прижбило велика та дружна. 33 роки Віталій
Олександрович прожив у шлюбі із дружиною Надією Іванівною, яка працює бібліотекарем у ВСП «Ананьївський
аграрно-економічний коледж» УНУС. У 2005 р. закінчила
Одеський державний аграрний університет, отримавши
базову вищу освіту за напрямом підготовки «Менеджмент»
(«Бакалавр»), у 2006 р. — за спеціальністю «Менеджмент
організацій» (кваліфікація «менеджер-економіст»).
Віталій Олександрович виховував чотирьох дітей. Син
Тарас — підполковник ЗСУ, старший викладач кафедри
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії (м. Одеса). Дочка Алла — методист районного методичного кабінету відділу освіти Ананьївської
райдержадміністрації. Син Олександр — аспірант кафедри
кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія»,
працює над дисертацією у правознавчій сфері. Дочка Катерина — школярка, професійно займається хореографією
та вокалом, стипендіат голови Одеської обласної ради.
Завдяки повчанням батька, життєвий шлях кожного
члена родини так чи інакше пов’язаний з освітньою сферою, її розвитком на благо української держави.
Життєвим кредо В. О. Прижбило був вислів: «Знання,
душу, серце — дітям».
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