
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ 

ФАКУЛЬТЕТ: ВОДНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

ФИО руководителя 

проекта 

Серикбаева Андия Тютибаевна 

Наименование 

проекта 

Музеефикация памятников природы и историко-культурного наследия для 

развития экологического и познавательного туризма в национальном парке 

Алтын-Эмель. 

Контакты руководителя 

(моб. емайл) 

87773536011 

Janeca@mail.ru 

 

Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемоя дата завершения) 

2020-2021 г 

Цель проекта 
Разработанные на полученных новых научных данных соответствующие проекты создания инфраструктуры 

экологического и познавательного туризма будут способствовать дальнейшему развитию рекреационно-

туристической деятельности в регионе  

Описание проекта 

 

 

 

 

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Полученные научно-практические результаты реализации программы могут иметь прорывное значение в области 

природного музееведения не только регионального, но и глобального масштаба 

 

 

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну) 

Абдибек Алибек, 

 

 

 

 

mailto:Janeca@mail.ru


ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

ФАКУЛЬТЕТ: СУ, ЖЕР ЖӘНЕ ОРМАН РЕСУРСТАРЫ 

 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

Серикбаева Андия Тютибаевна 

Жобаның атауы   

Алтын-Емел ұлттық паркіндегі даму және экологиялық және танымдық туризм 

үшін табиғи ескерткіштер мен тарихи-мәдени мұраны мұражайландыру. 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы электрондық пошта) 

87773536011 

Janeca@mail.ru  

Жобаның басталу және аяқталу күні 

(немесе күтілетін аяқталу күні) 

2020-2021 ж 

Жобаның мақсаты 
Алынған жаңа ғылыми мәліметтер негізінде әзірленген экологиялық және білім беру туризмінің инфрақұрылымын 

құру бойынша тиісті жобалар аймақтағы рекреациялық және туристік қызметті одан әрі дамытуға ықпал етеді. 

 

Жобаның сипаттамасы 

 

 

 

 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 
Бағдарламаны іске асырудың алынған ғылыми және практикалық нәтижелері табиғи музейде тек аймақтық ғана 

емес, сонымен қатар жаһандық масштабта маңызды жетістікке ие болуы мүмкін. 

 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Абдибек Алибек  
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Name of the project 

manager 

Serikbaeva Andiya Tyutibaevna 

Project name 

Museumification of natural monuments and historical and cultural heritage for the 

development of ecological and educational tourism in the Altyn-Emel National Park. 

Manager contacts 

(mobile email) 

87773536011 

Janeca@mail.ru  

 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2020-2021 у 

Objective of the project 
Developed on the basis of the new scientific data obtained, the corresponding projects for creating the infrastructure of 

ecological and educational tourism will contribute to the further development of recreational and tourist activities in the 

region. 

Project Description 

 

 

 

 

Result / expected results 

 the project 

The obtained scientific and practical results of the implementation of the program can have a breakthrough value in the 

field of natural museology, not only on a regional but also on a global scale. 

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country) 

Abdibek Alibek 

 

 


