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ანოტაცია - ნაშრომში განხილულია სტუდენტთა
ცოდნის შეფასების ტესტური მეთოდის ინფო-
ტექნოლოგიური ასპექტები, მიმოხილულია
კომპიუტერული ტესტის აგების თანამედროვე
პროგრამული პლატფორმა iSpring QuizMaker,
ჩამოყალიბებულია ელექტრონული ტესტის
აგების ძირითადი პრინციპები, წარმოდგენილია
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
კომპიუტერული ტესტირების პრაქტიკული
რეალიზების მაგალითი, ნაჩვენებია
კომპიუტერული ტესტირების უპირატესობა
ტესტირების ტრადიციულ მეთოდებთან
შედარებით.

საკვანძო სიტყვები : კომპიუტერული ტესტირება,
ტესტირების ინფო-ტექნოლოგიური ასპექტები,
iSpring QuizMaker პროგრამული პლატფორმა.

I. შესავალი

პედაგოგიური ტესტირება იმდენივე წელს
ითვლის, რამდენსაც თვითონ პედაგოგიური
საქმიანობა. ადამიანები, რომლებიც
ასწავლიდნენ, ყოველთვის ცდილობდნენ
შეეფასებინათ საკუთარი ძალისხმევის შედეგი.

პიროვნების წარმატებულობის და ცოდნის
დონის შემოწმების პირველი მცდელობა იყო
ჩინეთში ჩვენს ერამდე და ემსახურებოდა
ლიტერატურის დარგში თანამდებობის
დაკავებას.

პედაგოგიური ტესტები მასიურად
გამოიყენეს 1960 წლიდან. ტესტები ბავშვების
გონებრივ განვითარებას ამოწმებდა და
სავალდებულო იყო სასკოლო სწავლების
დაწყებამდე. [1]

აღსანიშნავია, რომ ტესტის საშუალებით
ცოდნის შემოწმებას სამეცნიერო პედაგოგიური
საზოგადოება დიდი ხნის განმავლობაში
უარყოფითად აფასებდა. [2]

დღეისათვის ტესტირებას საკმაოდ დიდი
ყურადღება ეთმობა, როგორც ცოდნის
შემოწმების სწრაფ და მოხერხებულ საშუალებას.
რამოდენიმე წელია, რაც ტესტირება გამოიყენება
საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ,
როგორც მოსწავლეთა ერთიანი ეროვნული
გამოცდების, ასევე სამაგისტრო გამოცდების და
თვით მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო
გამოცდების პროცესებში. ონლაინ ტესტირებას
განათლების სამინისტრო იყენებს მოსწავლეთა
საატესტაციო გამოცდების დროს. კომპიუტერული
ტესტირება ინტენსიურად გამოიყენება მრავალ
სახელმწიფო, თუ კერძო სექტორში კადრის
შერჩევისას, ცოდნის დამადასტურებელი
სერტიფიკატების აღებისას.

ტესტის, როგორც შეფასების ერთ-ერთი
ფორმის, ტესტის ძირითადი დანიშნულებისა

და ფუნქციების, ტესტის აგების
პედაგოგიური ტექნოლოგიის, ტესტირების
შესახებ

რეკომენდაციები მრავალ სამეცნიერო
პედაგოგიურ ლიტერატურაშია წარმოდგენილი.
[3-5].

ნაკლებადაა წარმოდგენილი ინფორმაცია
ინფო-ტექნოლოგიების დახმარებით ტესტის
აგების პროგრამული და ტექნიკური ასპექტების
შესახებ.

II. ტესტირების პროგრამული
უზრუნველყოფა - iSpring QuizMaker



ვირტუალური სამყარო ტესტირებისათვის
სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას
გვთავაზობს: QuizForce, Quiz Builder; Camtasion
და ა. შ. სასწავლო პროცესში ტესტური
დავალებების შესრულებისას საკმაოდ კარგ
შესაძლებლობებს იძლევა Ms PowerPoint.
თითოეული პროგრამული პლატფორმა
ხასიათდება ძლიერი და სუსტი მხარეებით.
ანალიზის საფუძველზე არჩევანი ამჯერად iSpring
პროგრამული პაკეტის iSpring QuizMaker
პლატფორმაზე შევაჩერეთ.

ტესტურ დავალებათა მოდელის აგებისას
ნებისმიერ პროგრამულ პლატფორმაში საჭიროა
შემდეგი ეტაპების გავლა: ტესტურ დავალებათა
სლაიდების აგება; ტესტურ დავალებათა
პარამეტრების დაყენება; ტესტის წინასწარი
გამოცდა; პუბლიკაცია.

წარმოგიდგენთ ელექტრონული ტესტების
დამუშავების ტექნოლოგიას პროგრამაში iSpring
QuizeMaker [6].

მუშაობის დაწყება
პროგრამის გაშვებისას ეკრანზე

გამოიტანება iSpring QuizMaker-ის პროგრამული
პანელი „მუშაობის დაწყება“ სურათი 1., რომელიც
შესაძლებლობას გვაძლევს შესრულდეს
ძირითადი მოქმედებები: ახალი შეფასებითი
ტესტის ან ანკეტის გახსნა; ტესტის გახსნა; ტესტის
იმპორტირება; ონლაინ ინფორმაციის მიღება
iSpring QuizMaker ვებ-რესურსზე, პროგრამის
ტექნიკურ მხარდაჭერასა და პროდუქტის
შეძენაზე.

სურათი 1. iSpring QuizeMaker-ის პროგრამული პანელი
„მუშაობის დაწყება“

მუშაობა iSpring QuizMaker-თან

iSpring QuizMaker-ის მთავარი ფანჯარა სურათი
2. შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: iSpring
QuizMaker -ის ლენტა; კითხვების ჩამონათვალი;
კითხვების რედაქტირების ფანჯარა;
მედიარესურსების მართვის პანელი; პასუხების
რედაქტირების ფანჯარა; კითხვების თვისებების
პანელი.

სურათი 2. iSpring QuizeMaker პროგრამის მთავარი
ფანჯარა

ტესტი და ანკეტა
პროგრამა საშუალებას იძლევა აიგოს

ტესტურ დავალებათა მოდელები როგორც
დახურული ტიპის ტესტური დავალებებისათვის,
ასევე ესსეს (ესსე - ფრანგული სიტყვიდან essai -
ცდა, ტესტი) ტიპის თავისუფალი ტესტური
დავალებებისა და ანკეტური გამოკითხვისთვის
(ლიკერტის სკალა). შესაძლებელია აგრეთვე
ტესტური დავალებებისთვის აიგოს
საინფორმაციო სლაიდი, ტესტურ დავალებათა
მოდელში დახურული ტესტური დავალებები
გაერთიანდეს ანკეტურ კითხვართან, ესსეს
ფორმის ტესტურ დავალებასთან.

დახურული ტიპის ტესტის შედეგები
ფასდება პროგრამის მიერ და იგზავნება
მასწავლებლის ელფოსტაზე; რაც შეეხება ესსეს
ტიპის და ანკეტური გამოკითხვის დავალებებს,
პროგრამა მათ არ აფასებს. ასეთი დავალების
პასუხები შეუფასებელი სახით იგზავნება
მასწავლებელის ელფოსტაზე.

ტესტის შექმნა
iSpring QuizMaker-ის გაშვებისას იხსნება

მუშაობის დაწყების ფანჯარა, სადაც შეგვიძლია
ავარჩიოთ შეფასებითი ტესტი ან ანკეტა, გავხსნათ
უკვე არსებული ფაილები.
ამას გარდა ახალი ტესტი ან ანკეტა შესაძლოა
გაიხსნას მთავარი მენიუს დახმარებით

ტესტის შენახვა



ტესტი ინახება „quiz“ ტიპის ფაილის სახით.
ეს არის iSpring QuizMaker პროგრამის
განსაკუთრებული ფორმატი, რომლის
რედაქტირება სხვა პროგრამული დანართებით
შეუძლებელია. ფაილი ინახება პროექტის სახით,
რომელშიც შესაძლებელია ნებისმიერი
ცვლილების შეტანა მანამდე, ვიდრე მისი
პუბლიკაცია მოხდებოდეს.

ტესტის მართვა
iSpring QuizMaker-ში ჩართულია 23 სახის

კითხვარი: 11 შეფასებითი კითხვარი; 12 ანკეტური
კითხვარი და ერთი დამატებითი ტიპის კითხვა -
„საინფორმაციო სლაიდი“

პროგრამა გვთავაზობს შეფასებითი ტესტის
შემდეგ სახეებს:
1. შეფასებითი ტესტური დავალებები :

„ჭეშმარიტია/მცდარია“ ; „ერთი არჩევითი
პასუხით“; „მრავალი არჩევითი პასუხით“;
„სტრიქონის შეტანა“; „შესაბამისობა“;
„მოწესრიგება, რიგი“; „რიცხვების შეტანა“;
„გამოტოვებული ადგილები“; „ჩადგმული
პასუხები“; „სიტყვების ბანკი“; „აქტიური ველი,
არე, ტერიტორია“.

2. ანკეტური დავალებები, რომლებიც არ
ფასდება გამოიყენება ინფორმაციის
შეგროვებისათვის, აზრის გამოსახატავად,
საკითხზე თავისუფალი მოსაზრების, დასაბუთების
წარმოდგენისათვის. ამასთან, გარდა ანკეტისა და
ესსეს ტიპის დავალებისა, იყენებს შეფასებითი
ტიპის კითხვარის ფორმებს.

 ტესტური დავალება „ლიკერტის სკალა“ -
ლიკერტის სკალა - ანკეტა-კითხვარი,
გამოიყენება ცალკეული მოსაზრების
მიმართ მომხმარებლის თანხმობის
ხარისხის შეფასებისათვის;

 საინფორმაციო ტიპის დავალება „ესსე“ -
ანკეტა-კითხვარი, გამოიყენება
მომხმარებლის მიერ პასუხის თავისუფალ
ფორმაში მითითებისათვის.

ტესტის პარამეტრები
iSpring QuizMake-ში ტესტის თვისებების
ცვლილებებისათვის გამოიყენება პარამეტრების
პანელი.
იგი მოიცავს 6 ჩანართს: ზოგადი; ნავიგაცია;
პარამეტრები დუმილით; შედეგები; ტესტურ
დავალებათა ეკრანის გამოტანის დიზაინი;
მინაწრები.

ტესტის პუბლიკაცია
iSpring QuizMaker-ში შესაძლებელია

ტესტის პუბლიკაციის შემდეგი ვარიანტები:
პუბლიკაცია Web-ისათვის; პუბლიკაცია iSpring
Online-ში; პუბლიკაცია СДО-სთვის (СДО –
Систем Дистанционного Образования); ტესტის
ექსპორტი Word -ში;.

პუბლიკაციის პანელის „მთავარი“ და
„შეკუმშვა“, ჩანართების დახმარებით ხდება
ტესტურ დავალებათა პროექტის გარდაქმნა
Flash ფორმატში. როლიკს ეძლევა სასურველი
სახე პუბლიკაციისთვის. ხდება შეკუმშვის
პარამეტრების განსაზღვრა ტესტის
შეუფერხებელი მუშაობისთვის, როდესაც
ტესტის პროექტში გამოყენებულია ვიდეო-
აუდიო, გრაფიკული გამოსახულებები,
ფორმულები.

III. ელექტრონული ტესტირების
აპრობაცია თელავის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში

ელექტრონული და დისტანციური
სწავლების, ონლაინ ტესტირებისათვის
ვირტუალური საგანმანათლებლო სივრცე
იყენებს ელექტრონული სწავლების მართვის
learning Management Systems – LMS სისტემებს.
სახელდობრ, aTutor; Canvas by Instructure;
Chamilo; Claroline; Dokeos; eFront; Federa; ILIAS;
Moodle; OLAT; Sakai; Totara LMS; WeBWork

ელექტრონული და დისტანციური
სწავლების მართვის სისტემების წარმოდგენილი
ჩამონათვალიდან Moodle სისტემას მსოფლიოს
მრავალი საგანმანათლებლო დაწესებულება
იყენებს. დღეისათვის Moodle სისტემა
გამოიყენება საქართველოს ზოგიერთ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
ელექტრონული სწავლების პორტალებზე:
http://tsu.edu.ge; http://www.iliauni.edu.ge;
http://www.moodle.itvet.ge არა მხოლოდ
ელექტრონული სასწავლო რესურსის მისაღებად,
არამედ როგორც ტესტირების ონლაინ
საშუალება სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის
შესწავლის დონის დასადგენად.

მოცემულ ნაშრომში წარმოგიდგენთ
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ელექტრონული სწავლების მულტიმედიური
რესურსების სტუდიის (სტუდიის დამფუძნებლები:
ირაკლი ჭიჭაშვილი, მარიამ ზაქარიაშვილი)



ხელშეწყობით ჩატარებულ ტესტური
გამოკითხვის კომპიუტერულ მოდელს, რომელიც
ჩატარდა სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართლის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების
სამართლის სპეციალობის მეოთხე კურსის
სტუდენტებთან. სასწავლო კურსები:
მუნიციპალური სამართალი; კონსტიტუციური
სამართალი. სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი -
უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი გიორგაძე.

ტესტირებამდე სტუდიაში მოხდა:
ტესტირების ალგორითმის შემუშავება; ტესტური
დავალებების თეორიული და პრაქტიკული
მოდელის პროექტის აგება; პუბლიკაცია.
ტესტირების მოდელის ასაგებად გამოყენებული
იქნა პროგრამული პლატფორმა - iSpring
QuizMaker.

ტესტირებისათვის გამზადდა 45 ტესტური
დავალება იმ პირობით, რომ მათგან
ტესტირებისას სტუდენტს პროგრამა მისცემდა
შემთხვევით შერჩეულ 15 ტესტურ დავალებას.
ტესტური დავალებების რაოდენობა განისაზღვრა
შეფასების სისტემის ქულობრივი ოდენობის
შესაბამისად. თითოეული ტესტის შეფასება -
ერთი ქულა თუმცა პროგრამა საშუალებას
იძლევა ტესტის სწორი პასუხი შეფასდეს ერთზე
ნაკლები ან ერთზე მეტი ქულით.

განისაზღვრა ტესტირების პირობები, დადგინდა
ტესტირებისათვის საჭირო პარამეტრები:

შეფასების ფორმა – ქულობრივი/პროცენ-
ტული - შეფასების შესაძლო ფორმებიდან
ქულობრივი/პროცენტული შეირჩა ქულობრივი
მაჩვენებელი;

ტესტის შესრულების ხანგრძლივობა - ტესტურ
დავალებათა პანელზე მივუთითეთ დროის
მაჩვენებელი სკალა დარჩენილი დროის
ჩვენების რეჟიმით;

სწორი პასუხების ჩვენების რეჟიმი - პროგრამა
თითოეული ტესტური დავალების ყოველი
მორიგი რეალიზების დროს შემთხვევით
გადაანაცვლებს შესაძლო პასუხების
თანამიმდევრობას. ეს საშუალებას იძლევა
დაცულ იქნას ტესტის ვარიანტების სწორი
პასუხები;

ტესტური დავალების შესრულების ცდათა
რაოდენობა - შესაძლოა მიეთითოს ტესტზე

პასუხის გაცემის ერთი ან რამდენიმე ცდის
ოდენობა მასწავლებლის სურვილის მიხედვით;

განმარტებები ტესტზე მუშაობის დროს -
მაგალითად, პასუხი სწორია; პასუხი არასწორია;
პასუხი ნაწილობრივ სწორია; გადადი შემდეგ
დავალებაზე; დამთავრება, თქვენ წარმატებით
გაიარეთ ტესტირება და .შ

მითითება ტესტური დავალების პასუხზე -
ტესტური დავალების შესრულებისას არასწორი
პასუხის შემთხვევაში მიეცეს სწორი ინფორმაცია
ჩართული სლაიდების დახმარებით;

ტესტური დავალებების შესრულების
თანამიმდევრობა - სტუდენტს ტესტურ
დავალების სამუშაო ეკრანზე წარმოდგენილი
ჩამონათვალიდან შეუძლია ტესტური
დავალებები შეასრულოს მისთვის სასურველი
თანამიმდევრობით;

ტესტური დავალების შეფასება - ტესტური
დავალების დასრულებისას პროგრამა ეკრანზე
გამოიტანს შეფასებას ქულობრივი/პროცენტული
ფორმით.

ტესტის ანალიზი - მომხმარებელს შეუძლია
ტესტის დასრულებამდე გაეცნოს თითოეული
ტესტის შესახებ სწორ ინფორმაციას; თუმცა, მას
არ შეეძლება პასუხის შეცვლა. ეს მოქმედება
მასწავლებელმა შეიძლება არ დაუშვას ტესტის
მოდელის აგებისას.

ტესტის შეფასების შედეგების
მასწავლებელთან გადაგზავნა - ტესტის
მოდელის აგებისას მასწავლებელი წინასწარ
უთითებს ელფოსტის მისამართს, რომელზეც
მიიღებს ინფორმაციას სტუდენტის ტესტის
შესრულების შედეგების შესახებ

ტესტირების დაწყება - სტუდენტს ტესტირების
დაწყების საშუალება ეძლევა მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ ის მიუთითებს პირად
ინფორმაციას: გვარი სახელი, ელფოსტის
მისამართი.

მოხდა ტესტის პროექტის პუბლიკაცია -
ტესტური დავალებების პროექტის გარდაქმნა
სტუდენტთან ტესტირების ჩასატარებლად.
ჩატარდა ტესტის საკონტროლო ანალიზი.

სტუდენტებმა ტესტირებამდე გაიარეს
პრეტესტირება.

ტესტირების კომპიუტერულმა მეთოდმა
ცხადად აჩვენა სტუდენტთა ცოდნის შეფასების
უპირატესობა შეფასების ტესტირების
ტრადიციულ მეთოდთან შედარებით. ტესტირება



გაცილებით მეტ ინფორმაციას იძლევა სტუდენტის
ცოდნის შესახებ, ვიდრე ჩვეულებრივი გამოცდა.

ტესტირებამ გამოკითხვისთვის მშვიდი,
დადებითი გარემო შეუქმნა სტუდენტებს. საკმაოდ
მცირე დროში შესაძლებელი გახდა რამდენიმე
ათეული სტუდენტის გამოკითხვა. ტესტირების
დასრულებისთანავე მასწავლებელმა და
სტუდენტმა მიიღო დეტალური ინფორმაცია იმის
შესახებ, თუ რა დროში რა შედეგები აჩვენა,
შეჯამდა და სტატისტიკურად დამუშავდა
ტესტირების შედეგი. მასწავლებელი
გათავისუფლდა ტესტის შემოწმების რუტინული
შრომისაგან. ტესტირების აპრობაციის შემდეგ
უნივერსიტეტის პედაგოგიურ საზოგადოებაში,
სტუდენტთა ფართო წრეში გაჩნდა დადებითი
მოსაზრება და სურვილი მოხდეს საზოგადოდ
სტუდენტთა ელექტრონული ტესტირება.

კომპიუტერული ტესტირება სტუდენტსა და
მასწავლებელს შორის ქმნის დადებით გარემოს;
სტუდენტი დამოუკიდებელია ტესტირების
პროცესში; აქვს უკუკავშირი მასწავლებელთან;
იგი დარწმუნებულია, რომ მისი შეფასება
ობიექტურია.

ტესტირების თანამედროვე ინფო-
ტექნოლოგიური მეთოდი დღეისათვის
აუცილებელია გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ
ექსპერიმენტის სახით. ყველა მასწავლებელმა
კომპიუტერული ტესტირება ინტენსიურად უნდა
გამოიყენოს სასწავლო პროცესში სტუდენტთა
ცოდნის შეფასებისას. მასწავლებელს შეუძლია
შექმნას ტესტურ დავალებათა ბანკი, რომელსაც
ყოველთვის გაამდიდრებს ახალი ტესტური
დავალებებით, განაახლებს წინა დავალებებს.

მივუთითებთ იმასაც, რომ
რეკომენდებულია ტესტის გამოყენება შეფასების
სხვა მეთოდებთან ერთად, რათა სტუდენტი
უფრო ამომწურავად შევაფასოთ. მაგალითად,
საგნის თეორიული ნაწილი შეიძლება შევაფასოთ
ტესტით, ხოლო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
ნასწავლის დემონსტრირებით.

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ელექტრონული სწავლების მულტიმედიური
რესურსების სტუდია აგრძელებს სამეცნიერო
მეთოდურ მუშაობას და ახორციელებს
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში
ელექტრონული სწავლების მეთოდების,
ელექტრონული რესურსის შექმნის და დანერგვის
საქმიანობას.

დასკვნა

თანამედროვე ინფორმაციული
ტექნოლოგიების ტექნიკური და პროგრამული
უზრუნველყოფა, დისტანციური სწავლების
მოდელები, ადაპტირებული სწავლების სისტემები
მასწავლებელს საშუალებას აძლევს სწრაფად და
ეფექტურად მოახდინოს ცოდნის კონტროლი და
შეფასება კომპიუტერული ტესტირების
საშუალებით.

დღეისათვის ქართულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებები ნაწილობრივ უკვე იყენებენ
ელექტრონული ტესტირების მეთოდებს. თუმცა
სწავლებაში ციფრული ვიდეო-აუდიო რესურსის
გამოყენების და ელექტრონული ტესტირების
დანერგვის მოთხოვნილება საკმაოდ მაღალია,
რაც განაპირობებს მისი დანერგვის აქტუალობას
სწავლების პროცესში.
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