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Народився 19 липня 1939 року в с. Ново�Стародуб Пет�
ровського району Кіровоградської області в родині кол�
госпника. Батько загинув у перші дні війни. У 1953 році, ря�
туючись від голоду, родина переїхала до Кривого Рогу, де
Василь закінчив з медаллю середню школу. 

У 1957 році він вступив на хімічний факультет Ки�
шинівського університету. На той час у Молдавії відкрилася
Академія наук, до якої увійшла ціла плеяда відомих учених�
хіміків, які одночасно завідували кафедрами в університеті,
— А.В. Аблов, Г.В. Лазур’євський, Ю.С. Ляліков та ін. Ака�
демік Лазур’євський виділив серед студентів допитливого

Василя Чирву й після закінчення навчання в 1962 році запросив до аспірантури Академії наук, де
вчений�початківець розпочав дослідження в області хімії природних речовин. У цей час в Москві
було відкрито Інститут хімії природних сполук АН СРСР, до якого Василя направили на стажу�
вання, а потім і на весь строк навчання в аспірантурі. За два роки він виконав дисертацію з будо�
ви глікозидів ломоносу манчжурського. 

У 1965 році молодого кандидата приймають на посаду наукового співробітника Інституту хімії
АН Молдавії, де він очолив групу з вивчення рослинних глікозидів. За порівняно короткий період
під його керівництвом було виконано шість кандидатських дисертацій, а сам Василь Якович
1973 року в Ташкентському університеті успішно захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора хімічних наук. 

Куди б не закидала доля Василя Чирву, він постійно думав про повернення в Україну й цю
мрію здійснив у 1974 році, коли був обраний завідувачем кафедри органічної хімії Сімферо�
польського університету. Через кілька років при кафедрі відкрилася проблемна лабораторія з
вивчення сполук, що містять вуглеводи. З метою розширення тематики на кафедрі виконувалися
роботи із синтезу імуноад’ювантів на основі мурамоїлпептидів і встановлення їх біологічної актив�
ності. Нині викладачі кафедри ведуть основні курси з органічної хімії, хімії високомолекулярних
сполук та фізичних методів дослідження оpганічних сполук. Наукова тематика пов’язана з
вивченням вуглеводів та сполук, що містять вуглеводи. На кафедрі працює сектор дослідження
біологічно активних речовин, результати діяльності якого впроваджуються в медицину та
сільське господарство. У 1997 році кафедрою було одержано грант INTAS. 

З 1989 року Василь Якович — декан хімічного факультету Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського.

За багаторічну наукову діяльність під керівництвом Василя Чирви було підготовлено 3 док�
торів хімічних наук, понад 20 кандидатів, опубліковано близько 400 статей та оглядів у вітчизня�
них і закордонних журналах. Він є автором двох монографій, 20 патентів і підручника з органічної
хімії, учасником багатьох міжнародних симпозіумів та конференцій. Двічі брав участь в експе�
диціях Академії наук із вивчення біоресурсів тропічних районів світового океану. 

Василь Якович Чирва — соросівський професор 1997 року, член вченої ради Фізико�хімічного
інституту ім. О. В. Богатського (м. Одеса) й експертної ради ВАК України, заслужений працівник
народної освіти України (1999 р.). Нагороджений грамотами Мінвузу УРСР, срібною медаллю
ВДНГ СРСР (1989 р.).   
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