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მოკლე მიმოხილვა  

კვლევის ძირითადი მიზნები და მეთოდოლოგია  

„პროფესიული პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტების 

კმაყოფიელბის კვლევა“ ჩატარდა 2021 წლის დეკემბერში. მასში მონაწილეობა მიიღეს შპს 

ორიენტირის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტებმა. კვლევის ძირითად 

მიზანს წარმოადგენდა კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების შესწავლა.  

კვლევა ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის, კერძოდ სტრუქტურირებული 

კითხვარის გამოყენებით. კვლევის ფარგლებში კითხვარი შეავსო სულ 20-მა 

ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტმა.  

ძირითადი მიგნებები 

პროფესიული პროგრამა ფარმაცია(სააფთიაქო) და სწავლის პროცესი 

 კოლეჯის  პროფესიული სტუდენტები კმაყოფილები არიან  სასწავლებელში არსებული 

პროგრამით-ფარმაცია(სააფთიაქო) და ზოგადად, სწავლის პროცესით. გამოკითხული 

პროფესიული სტუდენტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათი სასწავლო პროგრამის 

შინაარსი სრულყოფილია და პროგრამაში შემავალი საგნები მათ პროფესიას შეესაბამება.  

 პროფესიული სტუდენტების დიდი ნაწილი პოზიტიურად აფასებს სასწავლო მასალების 

ხელმისაწვდომობას და მრავალფეროვნებას. რესპონდენტების უმრავლესობისთვის 

სასწავლო მასალა მათთვის გასაგებ ენაზე ხელმისაწვდომია.  

პროფესიული სასწავლებლის „შპს ორიენტრის“ მასწავლებლები 

 კოლეჯის მასწავლებლები პოზიტიურ შეფასებებს იმსახურებენ.  რესპონდენტების 

უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათ მასწავლებლებს აქვთ მაღალი დონის როგორც 

პროფესიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდილება. უმაღლესი ქულებით ფასდება 

მასწავლებლების სტუდენტებთან კომუნიკაციის უნარი და კეთილგანწყობის 

მაჩვენებელი.  

პროფესიული სასწავლებლის „შპს ორიენტრის“ ინფრასტრუქტურა 

 მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, არსებული პროფესიული სასწავლებლის პროფესიული 

სტუდენტები  კმაყოფილები არიან თავიანთი კოლეჯის ინფრასტრუქტურით. კვლევის 

შედეგების მიხედვით, პორფესიული სტუდენტები თავიანთი სასწავლებლის 

ინფრასტრუქტურას ყველა შესაფასებელი პარამეტრის მიხედვით მაღალი ქულებით 

აფასებენ. 
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1. შესავალი 

 „პროფესიული პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტების 

კმაყოფიელბის კვლევა“ ჩატარდა 2021 წლის დეკემბერში. მასში მონაწილეობა მიიღეს 

კოლეჯის ფარმაცია(სააფთიაქო) სტუდენტებმა. რაოდენობრივი კვლევის ძირითად 

მიზანს წარმოადგენდა კოლეჯის პროფესიული პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) 

პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების შესწავლა.  

ანგარიშში წარმოდგენილია მოპოვებული მონაცემების როგორც ჯამური სურათი. 

 

კვლევა განხორციელდა ფარმაცია(სააფთიაქო) სტუდენტების გამოკითხვით, ონლაინ 

გამოკითხვის გზით, სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით, რომელიც 

განთავსებული იყო Google Doс-ზე, კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯის ადმინისტრაციულ 

ყველა თანამშრომლებს. 
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2. კვლევის დიზაინი 

 

2.1 კვლევის  მიზანი და ამოცანები 

 

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) 

პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების შესწავლა. კვლევის ძირითადი მიზნიდან 

გამომდინარე განისაზღვრა კვლევის შემდეგი ამოცანები: 

 პროფესიული პროგრამის - ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტების 

კმაყოფილების შესწავლა; 

 სასწავლო პროცესით კმაყოფილების შესწავლა; 

 კოლეჯის  პროფესიული განათლების მასწავლებლებით კმაყოფილების შესწავლა; 

2.2 კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევაში გამოყენებული იყო რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი. კვლევის მიზნებისა 

და ამოცანების შესწავლისათვის რაოდენობრივი მეთოდის შერჩევა  განპირობებული 

იყო საკვლევი საკითხების შესახებ სტატისტიკურად სანდო ინფორმაციის მოგროვების 

საჭიროებით.  რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი არის მონაცემთა შეგროვების 

მეცნიერული პროცედურების ნაკრები, რომელიც უზრუნველყოფს საკვლევი 

აუდიტორიის შესახებ განზოგადებადი დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას. 

კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად კვლევის სამიზნე ჯგუფად 

განისაზღვრა კოლეჯის ფარმაცია(სააფთიაქო) სტუდენტები. 

 

კვლევა ჩატარდა ფარმაცია(სააფთიაქო) სტუდენტების გამოკითხვით, ონლაინ 

გამოკითხვის გზით, სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით, რომელიც 

განთავსებული იყო Google Doс-ზე, კითხვარი დაეგზავნათ ფარმაცია(სააფთიაქო) 

სტუდენტებს. 

 

გამოყენებული ტექნიკის ერთ-ერთ უპირატესობად შეიძლება ჩაითვალოს ისიც, რომ 

შესაძლებელია  კითხვარი  შეივსოს შედარებით დიდი რაოდენობის პოტენციური 

რესპონდენტების მიერ დროის მცირე მონაკვეთში.  

კვლევის ფარგლებში სტრუქტურირებული კითხვარი შეავსო სულ 20-მა სტუდენტმა.  
 

წინამდებარე ცხრილში წარმოდგენილია კვლევის მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა.  
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ცხრილი #1 

კვლევის მეთოდოლოგია 

მეთოდი რაოდენობრივი კვლევა 

ტექნიკა სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენება 

სამიზნე ჯგუფი კოლეჯის ფარმაცია(სააფთიაქო) სტუდენტები 

შერჩევის ზომა 20 რესპონდენტი 

შერჩევის მეთოდი ერთსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა  

კვლევის არეალი შპს ორიენტირი 

კითხვარის შევსება დრო 10 წუთი  

 

2.3 კვლევის ინსტრუმენტი  

კვლევის მიზნების შესაბამისად შემუშავდა რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტი. 

კითხვარი შედგებოდა რამდენიმე თემატური მოდულისაგან: 

 პროფესიული პროგრამა - პროფესიული პროგრამის- ფარმაცია(სააფთიაქო)  და 

სწავლის პროცესის შეფასება; 

 მასწავლებლები - პროფესიული სასწავლებლის შპს ორიენტრის მასწავლებლების 

შეფასება; 

კითხვარი წარმოადგენს მოცემული ანგარიშის დანართს (იხ. დანართი #1).  

 

2.4 შერჩევის დიზაინი  

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე სამიზნე სეგმენტად კოლეჯის პროფესიული 

პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები.  

 

 

 



 

7 
 

3. კვლევის შედეგები 

 

3.1 პროფესიული პროგრამების და სწავლის პროცესის შეფასება 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იყო ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული 

სტუდენტების დამოკიდებულებები კოლეჯში არსებული სასწავლო პროგრამის 

ფარმაცია(სააფთიაქო) და სწავლის პროცესის მიმართ.  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ პროფესიული სასწავლებლის 

შპს ორიენტირის სტუდენტები კმაყოფილები არიან კოლეჯში არსებული პროგრამით-

ფარმაცია(სააფთიაქო) და ზოგადად, სწავლის პროცესით.  

როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, გამოკითხული სტუდენტების უმრავლესობა 

მიიჩნევს, რომ მათი სასწავლო პროგრამის შინაარსი სრულყოფილია და პროგრამაში 

შემავალი საგნები მათ პროფესიას შეესაბამება. კვლევის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ 

პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტები კარგად არის განაწილებული 

პროგრამაში.  

კვლევის მონაწილეების დიდი ნაწილის მიერ მიერ პოზიტიურად ფასდება სასწავლო 

პროცესში გამოყენებული სწავლების მეთოდების ეფექტურობა. გამოკითხული 

პროფეიული სტუდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ სასწავლო პროცესი 

ინტერაქტიულია და მეცადინეობებზე ხდება მოსაზრებების გაცვლა და აქტიური 

კომუნიკაცია პროფესიული განათლების მასწავლებლებსა და პროფესიული 

სტუდენტების შორის. კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ კოლეჯის გამოკითხულთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათი ცოდნის შეფასება სამართლიანად ხდება 

და ის რასაც სწავლობენ გამოადგებათ პრაქტიკაში. 

პროფესიული განათლების სტუდენტების დიდი ნაწილი პოზიტიურად აფასებს სასწავლო 

მასალების ხელმისაწვდომობას და მრავალფეროვნებას. აღსანიშნავია, რომ 

რესპონდენტების უმრავლესობისთვის სასწავლო მასალა მათთვის გასაგებ ენაზე 

ხელმისაწვდომია. 

კვლევის ფარგლებში კოლეჯის სტუდენტებმა სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით 

შეაფასეს მათი პროფესიული განათების მასწავლებლები. 

კვლევის შედეგებიდან ირკვევა, რომ კოლეჯის პროფესიული სტუდენტები შპს 

ორიენტირის პროფესიული განათლების მასწავლებლებს სხვადასხვა კრიტერიუმებში 

უმაღლეს შეფასებებს უწერენ. რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, 

რომ მათ პროფესიული განათლების მასწავლებლებს აქვთ მაღალი დონის როგორც 
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პროფესიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდილება. აღსანიშნავია, რომ უმაღლესი ქულებით 

ფასდება პროფესიული განათლების მასწავლებლების სტუდენტებთან კომუნიკაციის 

უნარი და კეთილგანწყობის მაჩვენებელი. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, პროფესიული სტუდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა 

თავიანთი ცოდნის შეფასებას სამართლიანად მიიჩნევდა, შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ 

პროფესიული სტუდენტების ეთანხმება იმ აზრსაც, რომ პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების მასწავლებლები  მიუკერძოებლები არიან და მათთვის ყველა 

სტუდენტი თანაბარია.  

მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, არსებული პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტები ან 

კმაყოფილები არიან თავიანთი კოლეჯის ინფრასტრუქტურით. კვლევის შედეგების მიხედვით, 

პორფესიული სტუდენტები თავიანთი სასწავლებლის ინფრასტრუქტურას ყველა შესაფასებელი 

პარამეტრის მიხედვით მაღალი ქულებით აფასებენ. რაც შეეხება სასწავლებლების 

ინფრასტრუქტურის შეფასებას, კვლევის შედეგებიდან ირკვევა,  კმაყოფილნი არიან თავიანთი 

სასწავლებლების, შენობის, აუდიტორიების კეთილმოწყობით და მატერიალური ბაზით.  
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დანართი N1. პროფესიულ სტუდენტთა კითხვარი 

 

პროგრამის დასახელება: ფარმაცია(სააფთიაქო) 

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში.  

გამოკითხვა ანონიმურია და მიზნად ისახავს მოდულური სწავლების დანერგვის პროცესის 

შეფასებას პრობლემების იდენტიფიცირების და სწავლების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. 

თქვენი პასუხები, შენიშვნები და კომენტარები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.  

გთხოვთ დაკვირვებით წაიკითხოთ კითხვები და ინსტრუქციები შევსებისას!!! 

 

1. რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი, გესწავლათ ამ კონკრეტულ საგანმანმანათლებლო 

პროგრამაზე? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

2. სასწავლებელმა მომაწოდა ინფორმაცია მოდულური სწავლების შესახებ 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

3. ვიცნობ მთლიანობაში მოდულურ სასწავლო პროგრამას და შესაბამის სასწავლო 

გეგმას 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

4. გავეცანი მოდულის შინაარსს 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

5. გავეცანი, თუ როგორ მოხდება ჩემი მიღწევების შეფასება მოდულის/პროგრამის 

ფარგლებში 
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ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

6. ვფიქრობ, რომ მოდულის/პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები 

გამომადგება მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

7. მასწავლებელი გასაგებად ხსნის მასალას 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

8. მასწავლებელი   კითხვებს სვამს, რათა დარწმუნდეს, რომ ახსნილი მასალა 

გასაგებია სტუდენტებისთვის 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

9. მასწავლებელი ცდილობს სტუდენტის მოტივირებას 
ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

დიახ პასუხის შემთხვევაში განმარტეთ როგორ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10.მასწავლებელი გვაძლევს საშუალებას ჩვენი მოსაზრებები თავისუფლად გამოვხატოთ 
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ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

11.მასწავლებელი სისტემტურად იძლევა შეფასებას, რჩევებსა და რეკომენდაციებს ჩემს 

მიღწევებთან დაკავშირებით 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

12.სასწავლო პროცესი საინტერესოდ მიმდინარეობს 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

13.მასწავლებელი ცდილობს სასწავლო პროცესი მრავალფეროვანი გახადოს 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

14.მოდულზე გათვალისწიმებული საათები საკმარისია პრაქტიკული უნარების 

დასაუფლებლად? 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

15.შემოთავაზებული სასწავლო რესურსები ( სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები) 

აკმაყოფილებს ჩემს სასწავლო საჭიროებას. 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 
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არა/ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში განმარტეთ რატომ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16.სასწავლო რესურსები (სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები) ჩემთვის 

ხელმისაწვდომია 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

17.მასწავლებელი გვასწავლის/გვავალებს ინფორმაციის მოძიებას ინტერნეტის და სხვა 

წყაროების გამოყენებით 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

18.სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები  მთელი ჯგუფისათვის საკმარისია 

(მოდულის სწავლებისათვის) - არ გვაქვს პრობლემა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით   

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

19.სასწავლო აუდიტორიები (ლაბორატორიები, სახელოსნოები) მოდულის მიზნების 

შესაბამისადაა აღჭურვილი 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

20.მოდულით გათვალისწინებული მასალა გამოიყენა თუ არა  მასწავლებელმა მოდულის 

განხორციელების დროს 

ა) დიახ 
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ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

21.მოდულით გათვალისწინებული  სახარჯი მასალა  საკმარისი ოყო თუ არა სასწავლო 

პროცესისთვის   

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

21.გთხოვთ უპასუხოთ დასმულ შეკითხვას 

ყველა მეცადინეობას დავესწარი 

მაქვს უმნიშვნელო გაცდენები 

თითქმის ნახევარს ვაცდენ 

22. უმეტეს შემთხვევაში ვერ ვახერხებ დასწრებას 

ა) დიახ 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

თქვენი რეკომენდაციები: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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დანართი N2. 

 

 

Free Hand

Free Hand



 

15 
 

Free Hand

Free Hand



 

16 
 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

17 
 

 

 

Free Hand

Free Hand



 

18 
 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

19 
 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

20 
 

Free Hand

Free Hand



 

21 
 

 

 

 

 

 

  

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand


