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Зельман Абрахам Ваксман — видатний світовий вче-
ний, виходець з українського села Нова Прилука, наро-
дився 22 липня 1888 року. Він прожив гідне, альтруїстич-
не життя, є гордістю не однієї країни та народу. Вчений 
був людиною простою та окрім науки дуже любив власну 
сім’ю, багато вільного часу приділяв праці в саду, експе-
риментам з вирощування орхідей та виробництву 
домашнього вина. Про працю свого життя Ваксман писав 
у книзі “Моє життя з мікробами”: “Я присвятив своє 
життя вивченню мікробів, цих безмежно малих форм 
життя, які грають таку важливу роль в житті людини, тва-
рин та рослин. Коли я вперше дізнався про існування 
мікробів, я сказав собі: “Я маю присвятити їм своє життя”. 
Вони були цікавими для мене, приваблювали мене. Коли 
я роздивлявся під мікроскопом бактерій, що рухались, 
коли я бачив, як цвілеві волокна та актиноміцети торка-
ються цих бактерій, коли я спостерігав, як найпростіші 
поглинають бактерії або не зачіпають їх, я не міг не диву-
ватись природою”[1, 10].

Зельман Ваксман виріс у країні безкраїх пшеничних 
полів, що зростали на благодатному чорноземі, й ще 
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будучи дитиною, граючись і не усвідомлюючи того, вче-
ний рухався в напрямку справи усього його життя. 
Основний вплив на Зельмана в дитячі та юнацькі роки 
мала його мати. Вона мала власний невеличкий торгі-
вельний бізнес, що приносив процвітання її сім’ї. Саме 
мати сприяла закінченню Ваксманом Одеської гімназії, 
по закінченні якої він організував у власному селі школу 
для бідних, в якій викладав російську та єврейську мови, 
історію та математику. 

Окрім батьків у Зельмана Ваксмана була молодша 
сестра Міріам, яка померла в ранньому дитинстві від 
дифтерії. Спостерігаючи за тим, як вона вмирала, май-
бутній вчений вперше в житті зіткнувся з проблемою 
важливості вчасного впливу лікувального засобу на 
захворювання та залежність від цього порятунку життя 
людини. Й оскільки Зельман був єдиною дитиною в сім'ї, 
яка вижила в важкі часи епохи на зламі століть, батьки 
робили все для процвітання їхнього сина [1, 8].

В 1910 році, після смерті матері, Зельман Ваксман 
переїхав до Америки в штат Нью-Джерсі, де його дво-
юрідний брат мав власну курячу ферму. Ваксман покла-
дався на кузена, який міг сприяти перетворенню майбут-
нього вченого на американця та його вступу до медич-
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Новая Прилука, является гордостью не одной страны и не 
одного народа. Ученый прожил достойную жизнь, которую 
описал в книге "Моя жизнь с микробами" («My life with the 
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мицина. За это открытие в 1952 Зельману Ваксману была при-
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свою неутомимую работу 66 разных мировых наград. Ученый 
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Abstract
Selman Abraham Waksman, born in Ukrainian village New 

Priluka, is a pride of not just one country or one nation. The 
scientist have lived a decent life, which described in his book 
"My Life with the microbes". Waksman with his assistants and 
colleagues worked in the United States, at the laboratories of 
Rutgers University. There was invented several antibiotics 
under his guidance. The world thanks to scientist for the dis-
covery of streptomycin - the first antimycobacterial antibiotic, 
whose existence was revealed in 1943. In this regard, in 1952 
Selman Waksman was awarded the Nobel Prize. Also academic 
received for his tireless work 66 different international awards. 
The scientist is the author of numerous scientific publications 
in the field of microbiology. Current report presents some bio-
graphical data, citations and statements of the Nobel laureate.
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