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Сфера наукових інтересів:  

 Є вихованцем наукової школи хімії природних сполук професора М.С. 

Дудкіна. 

 Розробляє ресурсо- і енергозберігаючі біотехнології харчових 

продуктів шляхом використання біологічних особливостей сировини, 

нових фізичних і біохімічних методів. Застосування вищевказаних 

технологій сприяє інтенсифікації процесів виробництва і покращує 

якість харчових і соціально значимих продуктів. 

 Досліджує фізико-хімічні, біохімічні основи переробки харчової 

сировини в високоякісні харчові продукти. 
 

Після закінчення Одеського технологічного інституту ім. М.В. Ломоносова у 

1969 р був рекомендований до навчання в аспірантурі. В 1973 році захистив 

кандидатську дисертацію і приступив до роботи на посаді асистента кафедри 

органічної хімії, а з 1976 р. доцент тієї ж кафедри. Під час роботи на кафедрі 

Безусов А.Т. успішно поєднує педагогічну, наукову та суспільну роботу, 

йому притаманні таки риси, як вимогливість, справедливість та вміння 

прислуховуватися до думки колективу і тому з 1987 р. був призначений на 

посаду завідувача кафедри технології консервування.  

У 1994 році Безусов А.Т. захищає докторську дисертацію та в 1995 році йому 

присвоєно вчене звання професора по кафедрі технології консервування. 

Безусов Анатолій Тимофійович більше 44 років успішно поєднує наукову і 

педагогічну діяльність в академії. За ці роки Безусов А.Т. проявив себе 

працездатним, добропорядним, наполегливим робітником, 

висококваліфікованим спеціалістом.  



Під керівництвом Безусов А.Т. захищено 4 докторських і 25 кандидатських 

дисертацій, на сьогодні здійснюється керівництво двох кандидатських та 

наукове консультування 2 докторських дисертацій. За результатами 

досліджень з проблем технології зберігання харчових продуктів; 

гідроколоїдів рослинної сировини, метаболітичної інженерії в харчовій галузі 

має понад 653 наукові праці, з них монографій - 9, підручників – 7. 

За вагомі результати у навчально-методичній, науковій та громадській роботі 

у 2007 році Безусова Анатолія Тимофійовича було нагороджено почесною 

грамотою Одеської облдержадміністрації за значний особистий внесок у 

забезпеченні розвитку вітчизняної вищої освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову діяльність (наказ №328-

01 від 05.11.2007 р.), а у 2009 році Безусову Анатолію Тимофійовичу було 

присвоєне почесне звання «Заслуженого професора ОНАХТ» (наказ №263-01 

від 10.12.2009 р.).; 27.12.2010 Нагрудний знак «За вклад у розвиток академії» 

нак.№ 345-01; 25.10.2012 Медаль «За досягнення в науці» 

Підвищення кваліфікації: 

 2010 р. - ДНДПКІ «Консервпромкомплекс», тема: «Інноваційні 

технології в консервній галузі»;  

 2014 р. - Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і 

технології, екобезпечності та органічної продукції Національного 

університету біоресурсів і природокористування, тема: «Безпечність 

харчових продуктів, визначення алергенів рослинного походження». 
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