
Объявление о защите докторской диссертации 

 

В АО «Международный университет информационных технологий» состоится 

защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)  (доктора по 

профилю) Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы на тему: «Обеспечение информационной 

безопасности для систем железнодорожной автоматики и телемеханики» по 

специальности докторантуры/ направлению подготовки 6D070300 – «Информационные 

системы». 

Диссертация выполнена на базе кафедры «Информационные системы» АО 

«Международный университет информационных технологий». 

Язык защиты: казахский. 

Научные консультанты: 

1. Куандыков Абу Абдикадырович – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Информационные системы» АО «МУИТ». 

2. Власенко Сергей Валентинович – доктор-инженер компания «Siemens» AG 

г.Брауншвейг, Германия. 

Рецензенты: 

1. Тукеев Уалишер Ануарбекович – доктор технических наук, профессор КазНУ им. 

аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан. 

2. Амиргалиев Бейбут Едилханович – кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор, директор Департамента науки и инноваций Astana IT University г. Нур-Султан, 

Казахстан. 

Защита состоится «23» октября 2020 года, в 15:00 ч. в АО «Международный 

университет информационных технологий» по адресу: 050040, г. Алматы ул. Манаса, 34/1, 

10 этаж, конференц зал. 

Адрес сайта: www.iitu.kz, e-mail: kanibek@list.ru. 

 

Докторлық диссертация қорғау туралы хабарлама 

 

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ-да 6D070300 – 

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену 

үшін ұсынылған Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы «Теміржол автоматика және 

телемеханика жүйелері үшін ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету» тақырыбындағы 

диссертациясын қорғау туралы ақпарат. 

Диссертация «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасында орындалған. 

Қорғау тілі: Қазақ. 

Ғылыми кеңесшілер: 

1. Куандыков Абу Абдикадырович – техника ғылымдарының докторы, «ХАТУ» АҚ 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының профессоры. 

2. Власенко Сергей Валентинович – «Siemens» AG компаниясының инженер-

докторы Брауншвейг қ., Германия 

Рецензенттер: 

1. Тукеев Уалишер Ануарбекович – техника ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-нің профессоры, Алматы қ., Қазақстан. 

2. Амиргалиев Бейбут Едилханович – техника ғылымдарының кандидаты, 

http://www.iitu.kz/
mailto:kanibek@list.ru


қауымдастырылған профессор, Astana IT University-нің «Ғылым және инновациялар 

департаментінің» директоры, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан. 

Қорғау 2020 жылғы «23» қазанда, сағат 15:00-де «Халықаралық ақпараттық 

технологиялар университеті» АҚ-да өтеді. 

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, 10 қабат, мәжіліс залы. 

Сайт мекен-жайы: www.iitu.kz, e-mail: kanibek@list.ru. 

 

Announcement about defense a doctoral thesis for the degree of Doctor of Philosophy 

(PhD) 

 

  Defense of doctoral thesis for the Doctor of Philosophy (PhD) degree of Sansyzbay 

Kanibek Muratbekuly on the theme «Providing information security for railway automation 

and telemechanics systems» in the specialty 6D070300 – «Information systems» will take place 

in. JSC «International University of Information Technologies» 

The doctoral thesis was performed at the department of «Information Systems» of . JSC 

«International University of Information Technologies». 

Language of defense: Kazakh. 

Scientific supervisors: 

1. Kuandykov Abu Abdykadyrovich – Doctor of Technical Sciences, Professor of 

«Information Systems» Department of «MUIT» JSC. 

2. Vlasenko Sergey – Doctor of Engineering «Siemens» AG, Braunschweig, Germany. 

Reviewers: 

1. Tukeyev Ualisher Anuarbekovich – Doctor of Technical Sciences, Professor of Al-

Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan. 

2. Amirgaliev Beibut Yedilkhanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate 

Professor, Director of Science and Innovation Department of Astana IT University, Nur-Sultan, 

Kazakhstan. 

The defense will be held on October 23, 2020, at 15: 00 at the Dissertation Council of the 

«International university of information technologies» JSC. Address: 050040, Almaty Manas 

str., 34/1, 10
th

 floor, conference hall. 

The address of the site: www.iitu.kz, e-mail: kanibek@list.ru. 
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