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Зельман Абрахам Ваксман –

професор, всесвітньо відомий вчений-

мікробіолог, чиє дитинство пройшло на 

Вінниччині, а життя та  наукова діяльність –

поза межами рідної батьківщини. 

Його називали «благодійником людства» й

відносили до 100 найвидатніших людей світу.



Зельман Ваксман народився 22 липня 1888 р. в єврейській родині у

містечку Нова Прилука Бердичівського повіту Київської губернії

(нині с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області).

Будівля Новоприлуцької школи,

де раніше був хедер

Батьки майбутнього вченого

мріяли про хорошу освіту

для сина. Саме тому Зельман

вже з п’яти років відвідував

хедер, де вивчав основи

іудаїзму. Пізніше займався з

приватними репетиторами,

вивчав географію, історію,

математику, російську,

французьку та німецьку

мови.

Кучер В. О. Зельман Абрахам Ваксман / В. О. Кучер, 
О. І. Роговий. – Вінниця : ІТІ, 2003. – 96 с. 
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Під час навчання в Одесі

Після невдалої спроби вступити

до Житомирської гімназії

Ваксман їде в Одесу, де згодом у

1910 р. екстерном закінчує

гімназію. Розуміючи, що

отримати університетську освіту

в царській імперії «особам

іудейського віросповідання»

непросто, він, у пошуках кращої

долі, переїздить до Америки.

У фонді бібліотеки

Кучер В. Зельман Абрахам Ваксман : жизнь, вдохновение,
слава / В. А. Кучер. – Винница : Континент-Прим, 2005. – 388 с.



Навчання у Рутгерському університеті

У 1915 р. З. Ваксман закінчив

сільськогосподарський коледж

Рутгерського університету,

отримав ступінь магістра

природничих наук і став

громадянином США. Після

закінчення Каліфорнійського

університету отримує ступінь

доктора філософії і у 1918 р.

повертається в місто Рутгерс,

з яким пов’язана вся його

педагогічна і наукова

діяльність.

У фонді бібліотеки

Ваксман З. А. Антагонизм микробов и антибиотические
вещества / З. А. Ваксман ; пер. с англ. М. Г. Бражникова ;
ред. Г. Ф. Гаузе. – Москва : Иностр. лит., 1947. – 392 с.
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Кучер В. У истоков антибиотикотерапии : жизнен. путь и
науч. подвиг З. А. Ваксмана / В. А. Кучер, Ю. М. Мостовой. –
Винница : ГКФ, 2012. – 184 с.

Свою наукову діяльність

вчений присвятив дослід-

женням екології ґрунтових

мікробів та взаємодії між

ними, зокрема так званих

грибків-актиноміцетів. Це

захоплення принесло йому

світову славу.



У 1952 р. «за відкриття стрепто-

міцину, першого антибіотика,

ефективного при лікуванні

туберкульозу» З. Ваксман був

нагороджений Нобелівською

премією з фізіології та

медицини.

Перелік нагород Ваксмана великий та різноманітний. За видатні досягнення в

області мікробіології йому були присуджені ступені Почесного доктора

медицини, науки, сільського господарства університетів Льєжу, Страсбурга,

Ієрусалиму, Афін, Мадриду, Страсбурга, Перуджі та ін. Він удостоєний звання

члена Національної академії наук США і Французької академії наук. Його

роботи відмічені численними призами та нагородами наукових товариств у

США, Данії, Нідерландах, Канаді, Швеції, Туреччині та інших країнах світу.

Лазаренко В. Земля подільська викохала Нобелівського
лауреата / В. Лазаренко. – Вінниця : Поділля-2000, 2003. – 92 с.
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В останні роки життя Зельман Ваксман продовжував

займатись дослідженнями, викладацькою та доброчинною

діяльністю. На свої кошти заснував Фонд мікробіології,

головною метою якого було фінансове підтримання розробок

і публікацій у цій галузі. Разом із дружиною встановив

стипендію для студентів-іммігрантів і дітей з сімей, які

прибули в США з інших країн.

Помер відомий американський мікробіолог, виходець з

України 16 серпня 1973 р. у Хайєнісі (Массачусетс).

Зелман Абрахам Ваксман : до 115-річниці з дня народ. :
[бібліогр. покажч.] / Б-ка ВДМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. :
Л. І. Шпукал, Н. М. Струтинська. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 12 с.
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