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8800   ррооккіівв   вв іідд   дднняя   ннаарроодджжеенннняя     
ББооррииссаа   ООллеекксс ііййооввииччаа   ННееллєєппоо   

  
15 серпня 2012 р. виповнилося б 80 років від 

дня народження відомого вченого-океанолога, 
доктора фізико-математичних наук, професора, 
лауреата Державної премії УРСР (1979) і СРСР 
(1989) у галузі науки і техніки, директора Морського 
гідрофізичного інституту АН УРСР (1974-1985 рр.), 
академіка НАН України Бориса Олексійовича 
Нелєпо. 

Борис Олексійович Нелєпо народився 15 
серпня 1932 р. у м. Москві. В 1958 р. закінчив 
фізичний факультет Московського державного 
університету і до 1963 р. займався педагогічною 
діяльністю в МГУ. 

В 1974 р. Борис Олексійович очолив 
Морський гідрофізичний інститут і став гідним 
спадкоємцем своїх відомих попередників – 
В.В. Шулейкіна та А.М. Колеснікова. Він був 

талановитим ученим і блискучим керівником. 
Очолював Нелєпо Б.О. Морський гідрофізичний інститут понад десять років і це 

десятиліття більшість називають «золотим». На той період випали етапи найвищих темпів 
розвитку потужного науково-технічного комплексу МГІ та створено тисячний колектив 
однодумців. Багато з його учнів і зараз плідно трудяться на благо науки, країни. 

Академік Б.О. Нелєпо завжди розглядав кадрове питання, залучення й сприяння 
професійному і кар'єрному росту молоді як стратегічно важливе. 

Наукові інтереси Бориса Олексійовича Нелєпо були зосереджені на кардинальних 
проблемах експериментальної і ядерної гідрофізики, автоматизації гідрофізичних 
досліджень, створенні теоретичних основ, технічних методів і засобів дистанційного 
зондування океану за допомогою штучних супутників Землі. Праці вченого в галузі атомної 
гідрофізики стали одним з найбільш важливих наукових аргументів при підготовці 
міжнародного договору про заборону випробувань атомної зброї в атмосфері, космосі, під 
водою. 

Він є автором більш 200 наукових праць, у тому числі 7 монографій. 
Борис Олексійович неодноразово брав участь у морських експедиціях, наукових 

відрядженнях, полігонних дослідженнях, виїжджав за кордон для участі в конференціях, 
симпозіумах, а також для виконання спільних досліджень і обміну досвідом. 

Особливо слід сказати про людські риси Бориса Олексійовича, що яскраво 
проявлялися в різних ситуаціях службової та життєвої обстановки. Він завжди був готовий 
прийти на допомогу колегам, підтримував молодих співробітників, сприяв їхньому 
становленню як учених, за що вони завжди були йому вдячні. 

У всіх, кому довелося спілкуватися з цією надзвичайно талановитою людиною, 
сповненою багатою ерудицією, титанічною працездатністю і творчою натхненністю, Борис 
Олексійович залишиться в пам'яті на довгі часи ідеалом ученого, блискучого керівника та 
просто прекрасної людини! 


