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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1943-cü il iyulun 18-də Bakı şəhərində anadan olub. 

 1960-1965-ci illərdə  Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində  təhsil alıb. 

 Ailəlidir, iki övladı var. 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 2005-ci ildə dosent elmi adını alıb. 

 2017-ci ildə professor əvəzi elmi adını alıb. 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 1969-1979-cu illərdə  BDU-nun Rus ədəbiyyatı kafedrasında müəllim. 

 1979-1988-ci illərdə  BDU-nun Rus ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim 

 1988-2004-cü illərdə Xarici tələbələr üçün rus dili kafedrasında müdir. 

 2004-2019-cu illərdə Humanitar fakültələr üzrə rus dili kafedrasında müdir. 

 2005-ci ildən həmin kafedranın dosenti. 

 2017-ci ildən professor əvəzi. 

 2019-cu ildən BDU-nun Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri.  

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR 

 XVIII əsr rus ədəbiyyatı tarixi 

 Rus dili 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 Rus ədəbiyyatı tarixi, rus dili xarici dil kimi. 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2006, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycanda Rusiya günlərinə həsr olunmuş konfrans. 

 2007, Kuala-Lumpur, Malayziya. Alimlərinin və rus dili müəllimlərinin Beynəlxalq regional forumu. 

 2008, Bakı, Azərbaycan. «Mir Calal rus ədəbiyyatı haqqında» / Mir Calalın 100-illiyinə həsr olunmuş 

konfrans. 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

Kitablar 

 2004, Rus dili (Beynalxalq münasibətlər və beynalxalq hüquq fakültəsinin xarici tələbələri üçün dərs 

vəsaiti). Bakı. 

 2006, Rus dili dialoqlarda (dərs vəsaiti). Bakı. 

 2007, Rus dili monoloqlarda (dərs vəsaiti). Bakı. 

 2011, Paşayeva Ə., Quliyeva İ., Bədəlova N. “Rus dili”-7 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik; 

Azərbaycan bölməsi), Bakı, 160s. 

 2011, Paşayeva Ə., Əliyeva S., Zeynalova N. “Rus dili”-8 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik; 
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Azərbaycan bölməsi), Bakı, 160s. 

 2011, Paşayeva Ə., Əliyeva S., Zeynalova N. “Rus dili”-9 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik; 

Azərbaycan bölməsi), Bakı, 200s. 

 2011, Paşayeva Ə., Bədəlova N., Quliyeva İ. “Rus dili”-11 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik; 

Azərbaycan bölməsi), Bakı, 160s. 

 2011, Paşayeva Ə., Quliyeva L., Seyidzadə L. Rus dili (hazırlıq fakültəsində oxuyan tələbələr üçün iş 

dəftəri). Bakı, 2011. 

 2014, Paşayeva Ə.M., Əliyeva S.A., Rzayev F.A. “Ədəbiyyat” (abituriyentlər, yuxarı sinif şagirdləri və 

müəllimlər üçün yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş dərs vəsaiti) (rus dilində). Bakı, 671 s. 

 2015, Paşayeva Ə., Quliyeva L., Seyidzadə L. “Rus dili” (humanitar fakültələrdə oxuyan tələbələr üçün 

dərs vəsaiti).Bakı, 241 s. 

 2017, Paşayeva Ə., Əliyeva S., Zeynalova N. Rus dili -10 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik; 

Azərbaycan bölməsi).Bakı, 215 s. 

 2017, Paşayeva Ə., Əliyeva S., Zeynalova N. “Rus dili”-8 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik; 

Azərbaycan bölməsi), (yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş).Bakı, 160s. 

Metodik göstəriş və proqramlar 

 2005, Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün 18 əsr rus ədbiyyatından metodik göstərişlər. 

 2014, Paşayeva A.M., Əliyeva S.A., Zeynalova N.T. 7-ci sinif üçün “Rus dili” kitabı (Azərbaycandilli 

ümumtəhsil məktəb müəllimləri üçün metodik vəsait).   

 2015, Paşayeva Ə., Əliyeva S., Zeynalova N. “Rus dili”-8 sinif (ümumtəhsil məktəblər üçün metodik 

vəsait; Azərbaycan bölməsi), Bakı, 160s. 

 2017, Rus dilinin hal sisteminin mənimsənilməsinin linqvistik çətinlikləri. metodik göstərişlər. 

 2017, Paşayeva Ə.,Əliyeva S.,Zeynalova N. Rus dili -10 sinif (ümumtəhsil məktəbləri üçün metodik 

göstərişlər; Azərbaycan bölməsi). Bakı, 215 s. 

Məqalələr 

 2007, «Qlobalaşma dövründə xarici dil (rus dili) fənninin tədrisdə rolu» / Kuala-Lumpur, Malayziya. 

Alimlərinin və rus dili müəllimlərinin Beynəlxalq regional forumu 

 2007, Azərbaycan tələbələrinin rus dilində tədrisindəki çətinliklər // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 4 

 2006, Bakının  mədəni həyatından. XX əsrin əvvəli // «Elmi əsərlər» 

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI,  FƏXRİ ADLARI 

 2000-ci ildə „Tərəqqi“ medalı ilə təltif olunub.  

 2013-cü ildə „Qabaqcıl təhsil isçisi“ Fəxri adına layiq görülüb. 

 2013-cü ildə „Əməkdar müəllim“ Fəxri adına layiq görülüb. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


