
Поваляшко  

Галина Николаевна 

hrizopraz-57@mail.ru 

ұялы тел.: +7 701 4899333 

Өнер және дизайн жоғары 
мектебі, доцент 

 Ғылыми дәрежесі мен атағы: 
  доцент, философия ғылымдарының кандидаты 
  
Ғылыми мектебі: 
Қазақстан мәдени-философиялық ғылыми мектебі 
1. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты 
(Алматы қаласы) 
2. М. Горький атындағы Урал мемлекеттік университеті  
(Екатеринбург; өнер және мәдениеттану факультеті) 
Ғылыми қызығушылықтары: 
Өнер мен мәдениеттің тарихы мен теориясы, өнер және 
мәдениет философиясы, мәдениеттану және мәдениет 
антропологиясы 

 Тілдерді меңгеруі: 
 Қазақ тілі – ауызекі тіл 
 Орыс тілі – ана тілі 
 Ағылшын – В1 
 Оқытатын курстары: 
«ХХ ғасырдағы Еуропаның бейнелеу өнері» 
«Материалдық мәдениет және дизайн тарихы» 
«Бейнелеу өнерінің тарихы» 
«Мәдениеттану» 

Кәсіби тәжірибесі: 

 Жалпы еңбек өтілі – 40 
жыл 

Ғылыми-педагогикалық 
еңбек өтілі – 28 жыл 

 

2018–2019 – Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі, 
қазіргі заманғы өнер бөлімінің аға ғылыми қызметкері 
2014–2018 – Қазақ ғылыми-зерттеу институты, бас ғылыми 
қызметкер, директордың ғылыми жұмыстар жөніндегі 
орынбасары 
2008–2021 – Қазақ ұлттық өнер университеті, доцент 
1993–2008 жылдары – Қарағанды металлургиялық институты, 
аға оқытушы 
1989–1993 жылдары – Қазақ КСР көркем көрмелер 
дирекциясының ғылыми қызметкері 
1974–1988 жылдары – Теміртау қаласының орталық 
кітапханасы, кітапханашы, бас кітапханашы. 

Ғылыми 
қызметі: 

Жарияланымдар: 
• Отандық және шетелдік ғылыми басылымдарда 78 
жарияланым, 
жарық көрген жеті кітаптың бірлескен авторлығы, 
• Scopus деректер базасында 1 мақала 
Қатысу: 
• Қазақстан Республикасының мәдени саясаты 
тұжырымдамасының жобасын түзету жұмысы (2015 ж.) 
• өнер саласындағы кәсіби стандарттарды әзірлеуге қатысу
(2016 ж.) 
 ҚР МСМ тапсырысы бойынша ғылыми жобаларға қатысу 

(2016–2020 ж.) 
Марапаттары: «Мәдениет саласының үздігі» төс белгісі 

«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Құрмет грамотасы (2019 ж.) 



Шығармашылық 
ұйымдарға қатысу:  

   Қазақстан Республикасы Суретшілер Одағының мүшесі 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Поваляшко  

Галина Николаевна 

hrizopraz-57@mail.ru 

моб. тел.: +7 701 4899333 

Высшая школа искусства 
и дизайна, доцент 

 Ученая степень и звание: 
 доцент, кандидат философских наук 
 
 Научная школа: 
казахстанская культурфилософская научная школа 
1 Казахский Государственный женский педагогический 
институт 
(г. Алматы) 
2 Уральский Государственный университет им. М. Горького 
(г. Екатеринбург; факультет искусствоведения и 
культурологии)  
Научные интересы: 
История и теория искусства и культуры, философия искусства 
и культуры, культурология и культурная антропология 

 Владение языками: 
 Казахский – разговорный 
 Русский – родной 
 Английский – В1 
 Читаемые курсы: 
«Изобразительное искусство Европы ХХ века» 
«История материальной культуры и дизайна» 
«История изобразительного искусства» 
«Культурология» 

Профессиональный 
опыт: 

 Общий стаж – 40 лет 

Научно–педагогический    
стаж – 28 лет 

 

2018–2019 – Национальный музей РК, старший научный 
сотрудник Отдела современного искусства 
2014–2018 гг. – Казахский научно-исследовательский 
институт, главный научный сотрудник, заместитель директора 
по научной работе 
2008–2021 – Казахский национальный университет искусств, 
доцент 
1993–2008 – Карагандинский металлургический институт, 
старший преподаватель 
1989–1993 – научный сотрудник Дирекции художественных 
выставок КазССР 
1974–1988 – ЦБС г. Темиртау, библиотекарь, главный 
библиотекарь 

Научная 
деятельность: 

Публикации: 
 78 публикаций в научной                                                    
отечественной и зарубежной печати,  
соавторство в семи изданных книгах, 
 1 статья в БД Скопус 
Участие: 
 в работе по корректировке проекта Концепции культурной 

политики РК (2015 г.) 
  участие в разработке профессиональных стандартов в 

сфере искусства (2016 г.) 
  участие в научно-исследовательских проектах по заказу 



МКС РК (2016–2020 гг.) 

Знаки отличия Нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі» 
Нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
Почетная грамота МОН РК (2019 г.) 

Участие в творческих  
организациях  

   Член Союза художников РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povalyashko 
Galina Nikolaevna 

hrizopraz-57@mail.ru 
mob. tel .: +7 701 4899333 

Graduate School of Art and 
Design, Associate Professor 

 

 

 

Academic degree and title: 
  Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences 
 
  Scientific school: 
Kazakhstani culture philosophical scientific school 
1. Kazakh State Women's Pedagogical Institute 
(Almaty city) 
2. Ural State University named after M. Gorky 
(Yekaterinburg; Faculty of Art and Cultural Studies) 
Scientific interests: 

History and theory of art and culture, philosophy of art and culture, 
cultural studies, and cultural anthropology 

Foreign language proficiency: 

    Kazakh - 

  Russian - native 

  English - B1 

Courses taught: 

"Fine arts of Europe of the twentieth 
century" 

"History of Material Culture and 
Design" 

"History of Fine Arts" 

"Cultural Studies" 

Professional 
experience: 

   Total experience – 40 years 
Scientific and pedagogical 
experience – 28 years 

2018–2019 – National Museum of the Republic of Kazakhstan, 
senior researcher at the Department of Contemporary Art 

2014–2018 – Kazakh Research Institute, Chief Researcher, Deputy 
Director for Research 

2008–2021 – Kazakh National University of Arts, Associate 



Professor 

1993-2008 – Karaganda Metallurgical Institute, Senior Lecturer 

1989–1993 – Researcher of the Directorate of Art Exhibitions of the 
Kazakh SSR 
1974–1988 – Central Library System of Temirtau, librarian, chief 
librarian 

Scientific work: Publications: 
• 78 publications in scientific domestic and foreign press, 
co-authorship in seven published books, 
• 1 article in the Scopus database 
Participation: 
• in work on adjusting the draft Concept of cultural policy of the 
Republic of Kazakhstan (2015) 
• participation in the development of professional standards in the 
field of art (2016) 
• participation in research projects commissioned by the ISS RK 
(2016–2020) 

Awards: Award pin "Madeniet salasyk uzdigi" 
Award pin "Bilim take isinin Ormetti Kyzmetkeri" 
Certificate of honor of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan (2019) 

Participation in 
creative 
organizations 

Member of the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan 

 

 

 


