Наименование темы проекта: Роль гуманитарного дискурса Лидера нации в
процессе создания национальной идеи Казахстана периода Независимости.
Целью проекта является разработка инновационного продукта в виде комплексного
исследования гуманитарного дискурса Первого Президента. Данный продукт способен
усилить эффективность восприятия образа главы государства как исторической личности
на всем евразийском пространстве, усилить эффективность имиджевой стратегии, а также
разработать инструменты для создания новых культурных концептов как ресурсов гибкой
власти в современном имидже государства.
Достижение цели предполагает выдвижение следующих задач:
• определить стратегии речевого воздействия языковой личности Первого
Президента на ключевых этапах инновационных процессов в формировании Казахстана
нового типа;
• исследовать стратегический потенциал текста Нурсултана Назарбаева как
инструмента речевого воздействия и убеждения на этапах продвижения новых идей;
• создать инструменты организации текста нужного формата при концептуализации
моделей современных символов и
современного героя Казахстана периода
Независимости;
• проанализировать, обобщить и дать оценку гуманитарному дискурсу Первого
Президента в контексте метатекстов: в высказываниях известных личностей в сфере
политики, экономики и культуры;
• исследовать языковую личность Первого Президента, интерпретировать образ
Лидера нации как служителя своей страны, как личности, поставившей цель создать
мощный интеллектуально-инновационный потенциал нового государства за короткий
исторический срок.
Жоба тақырыбының атауы: Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстанның ұлттық идеясын
қалыптастыру үрдісіндегі Ұлт көшбасшысының гуманитарлық дискурсының ролі
Жобаның мақсаты мен міндеттері Бірінші Президенттің шығармашылық
дискурсын жүйелі түрде зерттеу нәтижиесінде инновациялық өнімді жасау. Аталған өнім
мемлекет басшысының бейнесін бүкіл евразиялық кеңістікке тарихи тұлға ретінде
танылуын арттырып, сонымен қатар мемлекеттің қазіргі имиджіндегі биліктің ыңғайлы
көздері ретіндегі жаңа мәдени тұжырымдарды жасауға қажетті құралдарды қалыптастыру.
• Бірінші Президенттің тілдік тұлғасын зерттеу, оның бейнесін, қысқа мерзім ішінде
мемлекеттің мықты интеллектуалды-инновациялық потенциалын құруды алдына мақсат
етіп қойған ұлт қызметкері, жеке тұлға ретінде түсіндіру.
Мақсатқа жету жолында төмендегідей мәселелерді ұсыну жоспарланады:
• Қазақстанды жаңа бейнеде қалыптасуындағы инновациялық үрдістердің негізгі
деңгейлеріне Бірінші Президенттің жеке тілдік стратегиясының әсер ету ролін анықтау;
• жаңа идеялардың алға жылжу кезеңдеріндегі Нұрсұлтан Назарбаев мәтіндерінің
сендірушілік және сөздік әсер ету құралы ретіндегі стратегиялық потенциалын зерттеу;
• тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстанның қазіргі заманғы кейіпкерлері мен
таңбаларының үлгілерін тұжырымдау үшін мәтін құрауға қажетті пішімдер мен
құралдарды жасау;
• экономика, мәдениет, саясат саласындағы танымал тұлғалардың пікірлеріндегі,
таңбалықмәтін контексіндегі Бірінші Президент тұлғасының шығармашылық
потенциалына баға беру және жинақтау, сараптау;
Name of a subject of the project: Role of a humanitarian discourse of the Leader of the
nation in the course of creation of national idea of Kazakhstan of the period of Independence.
Purpose and tasks of the project
The purpose of the project is development of an innovative product in the form of complex
research of a humanitarian discourse of the First President. This product is capable to increase
efficiency of perception of an image of the head of state as historic figure on all Euroasian space,

to increase efficiency of image strategy, and also to develop tools for creation of new cultural
concepts as resources of the flexible power in modern image of the state.
Achievement of the purpose assumes promotion of the following tasks:
• to define strategy of speech influence of the language identity of the First President at key
stages of innovative processes in formation of Kazakhstan of new type;
• to investigate the strategic potential of the text of Nursultan Nazarbayev as instrument of
speech influence and belief at stages of advance of new ideas;
• to create tools of the organization of the text of the necessary format at conceptualization
of models of modern symbols and the modern hero of Kazakhstan of the period of Independence;
• to analyse, generalize and give an assessment to a humanitarian discourse of the First
President in the context of metatexts: in statements of celebrated personalities in the sphere of
policy, economy and culture;
• to investigate the language identity of the First President, to interpret an image of the
Leader of the nation as attendant of the country, as the personality who set the object to create
the powerful intellectual and innovative capacity of the new state for short historical term.

