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ინფორმატიზაციის დარგში მიღწეული შედეგები მისაღებს 
ხდის სწავლების დისტანციური ფორმის განვითარებას. 
დისტანციური სწავლება შეგვიძლია განვიხილოთ ძველი, 
ათეული წლების განმავლობაში პრაქტიკაში აპრობირებული 
დაუსწრებელი სწავლების ფორმად, რომელიც ფორმით 
დაუსწრებელია, მაგრამ შინაარსობრივად დასწრებული 
სწავლების ფორმის რელევანტურია. საგნის დისტანციური 
სწავლების კომპონენტებია: ჰიპერტექსტის ტექნოლო გიით 
შემუშავებულ სახელმძღვანელო, ვიდეოლექციები, სპეცია-
ლური პროგრამული გარემო, რომლის საშუალებითაც 
ხორციელდება პირველი - ცოდნის ათვისება ტრენინგის 
რეჟიმში, მეორე - ტიპობრივი სიტუაციების მოდელირება და 
გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევების გამომუშავება 
და მესამე - ათვისებული ცოდნის გამოვლენა და შეფა სება. 
ნებისმიერი დარგის სპეციალისტის, მათ შორის ეკონო-
მისტის მომზადება - ცოდნის ათვისება ორი ძირითადი 
კომპონენტისგან თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების ათვისებისგან შედგება. ჩვენი კვლევის ობიექტი 
ცოდნის ათვისებაა ორიენტირებული პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების მექანიზმის შემუშავების მეთოდის, საშუალებების 
კვლევაზე. მატერიალური ობიექტების: საფრენი აპარატების, 
საზღვაო, სამდინარო ხომალდების და სხვა ანალოგიური 
მატერიალური ობიექტების მართვის უნარ-ჩვევების გამო-
მუშავება ფიზიკური ტრენაჟორების არსებობის გარეშე 
წარმოუდგენელია.

ეკონომიკური პროცესების შესწავლის ობიექტი მატერია-
ლური ნაკადების მოძრაობის, მოდიფიკაციის ამსახველი 
ინფორ მაციული ნაკადებია. ამიტომ ეკონომისტთა მომზადე-
ბის საქმეში შეიძლება მხოლოდ კომპიუტერული ტრენაჟორი 
იქნეს გამოყენებული. მათი როლი განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანია დისტანციური სწავლებისას. ტრენაჟორის რეალი-
ზაციის მეთოდოლოგიური საფუძველი ეკონომიკურ-მათე-
მა ტიკური მოდელები და საკითხის სწავლების თაობების 
მიერ აპრობირებული კომპიუტერული სისტემების გარეშე 
გამოყენებული მექანიზმია. ტრენაჟორით პრაქტიკული უნარ  ჩვე-
ვების სწავლება სიტუაციური ამოცანების ამოხსნით მიიღწევა.

საინტერესოა ეკონომიკური პროფილის საგნების ტრენა-
ჟორების შემუშავების მიმართულებით ჩატარებული სამეცნი-
ერო კვლევითი სამუშაოები წარმოდგენილი სამეცნიერო 
კვლევითი თემების, დისერტაციების სახით [Ельцин 2013, 
Рышкевич 2013].

ინფორმაციული მასალების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 
ერთიანი გაგება ელექტრონულ ტრენაჟორსა და სიმულა-

ფინანსური ანალიზის სწავლება ფინანსური სიმულატორის დახმარებით

თეა მუნჯიშვილი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

საკვანძო სიტყვები: ცოდნის ათვისება, ტრენაჟორი, ფინანსური ანალიზი, 

სემანტიკური ანალიზი, დებრიფინგი

ტორის ცნებებს შორის არ არსებობს. მკვლევართა ნაწილი 
ელექტრონული ტრენაჟორის ქვეშ გულისხმობს ჰიპერტექს-
ტის ტექნოლოგიით შემუშავებულ სახელმძღვანელოსა და 
ინფორმაციულ-პროგრამული კომპლექსის ერთობლიობას. 
ელექტრონული სახელმძღვანელოთი ხორციელდება საკი-
თხის გაცნობა, ათვისება, ხოლო პროგრამული კომ პლექსით 
ათვისებული საკითხების ფიქსირება. აქ ინტერაქტიულ 
რეჟიმში სტუდენტი ხსნის ამოცანებს, პასუხს სცემს თეორიული 
ხასიათის კითხვებს. პასუხის გასაცემად მიმართავს შემხსე-
ნებელს წარმოდგენილს ტექსტით, გრაფიკით, ვიდეოთი. 
სწავლება და შემდგომში გამოცდის ჩაბარება სერტიფიკატის 
მისაღებად დისტანციურად ხორციელდება.

ამრიგად ეკონომიკური პროფილის მაღალკვალიფი-
ციური სპეციალისტთა მომზადებისა და მართვის სფეროში 
დასაქმებულ მუშაკთა პერმანენტულად კვალიფიკაციის 
ამაღლების მიზნით ორი ურთიერთდაკავშირებული ამოცანაა 
გადასაწყვეტი: პირველი - ელექტრონული ტრენაჟორის 
უნი ვერ სალური პროგრამული პაკეტის შემუშავება, მეორე 
- ტრენა ჟორების ცოდნის ბაზის შევსება პრობლემური უბნის 
ცოდნის ბაზით.

ამჟამად მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ინტენსი-
ურად მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპისა და დანიშნულების 
სიმულატორების შემუშავება - ფიზიკური სიმულატორებიდან 
დაწყებული ელექტრონული სიმულატორებით დამთავრე-
ბული. შეცდომა არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ საქმე გვაქვს 
ძირითადად სამი სახის სიმულატორების შემუშავებასთან: 
ფიზიკური, ელექტრონული და ამ ორის კომბინაცია.

თანამდეროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები საშუა ლე-
ბას გვაძლევენ სხვანაირად შევხედოთ და განვახორცი ელოთ 
სწავლების პროცესი.

ინფორმაციული მასალების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 
ერთიანი გაგება ელექტრონულ ტრენაჟორსა და სიმულა-
ტორის ცნებებს შორის არ არსებობს. მკვლევართა ნაწილი 
ელექტრონული ტრენაჟორის ქვეშ გულისხმობს ჰიპერტექ-
სტის ტექნოლოგიით შემუშავებულ სახელმძღვანელოსა 
და ინფორმაციულ-პროგრამული კომპლექსის ერთობ ლი-
ობას. ელექტრონული სახელმძღვანელოთი ხორციელდება 
საკი თხის გაცნობა, ათვისება, ხოლო პროგრამული 
კომპლექსით ათვისებული საკითხების ფიქსირება. აქ 
ინტერაქტიულ რეჟიმში სტუდენტი ხსნის ამოცანებს, პასუხს 
სცემს თეორიული ხასიათის კითხვებს. პასუხის გასაცე-
მად მიმართავს შემხსე ნებელს წარმოდგენილს ტექსტით, 
გრაფიკით, ვიდეოთი. სწავლება და შემდგომში გამოცდის 

თეა მუნჯიშვილი
მაკროეკონომიკა, ფინანსური ბაზრები,
სოციალურ-ეკონომიკური სფერო და სისიტემური პრობლემები
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ჩაბარება სერტიფიკატის მისაღებად დისტანციურად ხორ-
ციელდება.

სიმულაციური მოდელირების ქვეშ იგულისხმება ისეთი 
ინფორმაციულ-პროგრამული გარემო, რომლის დროსაც 
ხორციელდება რეალობაში არსებული კონკრეტული ტიპობ-
რივი სიტუაციის მოდელირება.

სიმულატორების შემუშავებისა და გამოყენების მიზანია:
პირველი - სწავლების პროცესში ათვისებულ იქნეს 

რეალურ ობიექტზე წარმოქმნილი სიტუაციების მართვა, 
გადაწყვეტილების მიღება და მიღებული გადაწყვეტილებით 
მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი. 

მეორე - პრაქტიკულ საქმიანობაში გადაწყვეტილების 
მიღების წინ განხორციელდეს შექმნილი სიტუაციის მოდე-
ლირება რეალური მონაცემებით და მოსალოდნელი შედე-
გების ნახვა, შეფასება.

აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ელექტრონული დიაგნოს-
ტირების ანალოგიურად, როგორი სრულყოფილიც არ 
უნდა იყოს შემუშავებული სიტუაციური მოდელი, რეალური 
სიტუაციის ადექვატური მოდელირება პრაქტიკულად მიუღ-
წეველია. ამიტომ საბოლოო სიტყვა გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირს ეკუთვნის და იგი თავისი პასუხიმგებლობით 
იღებს გადაწყვეტილებას. 

კონკრეტულ დისციპლინაში განხილული თემები მო-
იცავენ ტიპური სასრულო სიტუაციების განხილვასა და 
ათვისებას, რომლებისთვის შემუშავებულ უნდა იქნეს სიმუ-
ლაციური მოდელები.

ამრიგად ეკონომიკური პროფილის მაღალკვალიფი-
ციური სპეციალისტთა მომზადებისა და მართვის სფეროში 
დასაქმებულ სპეციალისტთა პერმანენტულად კვალიფიკაციის 
ამაღლების მიზნით ორი ურთიერთდაკავშირებული ამოცანაა 
გადასაწყვეტი: პირველი - სიმულატორების შემუშავების 
ალგორითმულ - პროგრამული სისტემის შემუშავება და მეორე 
- სიმულატორების ცოდნის ბაზის შევსება პრობლემური უბნის 
ცოდნის ბაზით.

მეორე ამოცანა ორი ურთიერთდაკავშირებული ამოცა-
ნის გან შედგება: პირველი - ჰიპერტექსტის ტექნოლო გიით 
ელექტრონული სახელმძღვანელოს შემუშავება, მეორე - 
პრობლემური ამოცანის - სიტუაციის ცოდნის ბაზის ფორმირება.

სიმულატორები ფაქტობრივად უცვლელად ან მცირე 
მოდიფიკაციით შეიძლება გამოყენებული იქნეს ერთიანი 
სამართლებრივი სივრცის მქონე:

1. სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს 
უმაღლეს სასწავლებლებში:

• სპეციალისტების მომზადებისას;
• მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტების: 

ეკონო მისტების, ფინანსისტების, მარკეტოლოგების 
და სხვათა გადასამზადებლად.

2. საწარმოების მართვის პროცესში.
ჩვენი ყურადღების ცენტრში ეკონომისტთა მომზადე-

ბაში ეკონომიკური პროცესების ამსახველი სიმულატორების 
შემუშავებისა და გამოყენების პრობლემატიკაა. ეკონო-
მი კური სიმულატორის რეალიზაციის ფორმა კომპიუტე-

რული პროგრამული კომპლექსია. მისი მიზანია სწავლების 
პრო ცესში სტუდენტის მიერ ათვისებულ იქნეს სიტუა-
ციის ანალიზის, ეკონომიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების 
უნარ-ჩვევები, ძირითადად რეალური მონაცემების სხვადა-
სხვა მნიშვნელობებისათვის შეფასებულ იქნეს მიღებული 
გადაწყვე ტილების მოსალოდნელი შედეგები.

სწავლების პროცესში სიმულატორების გამოყენება 
ცვლის საკითხის გადაცემის მეოდს, მიდგომას. განსაკუთ-
რებით იზრდება პედაგოგის როლი, მას უნდა შეეძლოს:

• სიმულატორის მუშაობის პრინციპების გააზრება;
• პრობლემური ამოცანის, რომლის სიმულაცია 

ხდება, რეალიზაციის ალგორითმის შემოქმედებითი 
ცოდნა;

• სიმულირების შედეგების ინტერპრეტაცია;
• სიმულირების შედეგების კორექტირება 

სიმულატორით გათვალისწინებული ფაქტორების 
მხედველობაში მიღებით;

• სიმულაციის შედეგების დასაბუთება/უარყოფა.

პრაქტიკულ მეცადინეობაზე სტუდენტს მოეთხოვება 
სიმულაციის შედეგების ახსნა. სიმულირების განხორციელება 
და შედეგების ანალიზი დაკავშირებულია პრობლემური უბნის 
საკითხის ცოდნასა და თვისებაზე. ამიტომ სიმულატორის 
განუყოფელი ნაწილია სიმულირებასთან დაკავშირებული 
საკითხების გაცნობა, ათვისება.

სიმულატორების გამოყენებით მეცადინეობის ჩატარე-
ბის კომპონენტებია: გლობალურ ქსელში ჩართული კომ-
პი უტერი, პროგრამა სიმულატორი, სერვერზე ორგანი-
ზებული სიმულირებასთან დაკავშირებული ჰიპერტექსტის 
ტექნოლოგიით რეალიზებული ელექტრონული სახელმძღვა-
ნელო. ნებისმიერი მეცადინეობის და მთ შორის სიმულა-
ტორების გამოყენებით ჩატარებული მეცადინეობის განუყო-
ფელი ნაწილია მეცადინეობის მიმდინარეობის ამსახველი 
ვიდეო. მეცადინეობის შემდეგ ვიდეო თავსდება ინტერნეტში 
და მას იღებს სტუდენტი.

ჩვენი მოკრძალებული გამოცდილება ეკონომიკური 
სიმულატორების შემუშავების მიმართულებით საშუალებას 
გვაძლევს, ჩამოვაყალიბოთ სიმულატორებისადმი წაყენებული 
აუცილებელი მოთხოვნები:

სიმულატორით ხორციელდება:
• რეალური ეკონომიკური პროცესის ამსახველი 

ამოცანის მოდელირება გარკვეული ალგორითმით;
• წრფივი და არაწრფივი ოპტიმიზაციის ამოცანების 

ამოხსნა;
• მრავალვარიანტულ გეგმების ფორმირება;
• ვარიანტების შეჯერება და შერჩევა;
• სიმულაციის შედეგების ვიზუალიზაცია დიაგრა მების, 

ცხრილების, ვიდეოს ან კომბინაციის სახით;
• ამოცანის ამსახველი მოდელის N დამოუკიდე-

ბელი ცვლადიდან in∀ ცვლადით მოდელირება და 
შედეგების წარმოდგენა დიაგრამების სახით;

• ერთდროულად N ცვლადთა სიმრავლიდან ნების-
მიერი in  და 1+in  ცვლადით მოდელირება და 
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შედეგების წარმოდ გენა ცხრილის სახით;
• ერთდროულად მრავალი ცვლადით მოდე-

ლირება ცვლა დების სხვადასხვა მნიშვნე-
ლობებისათვის. 

• მოდელირების მრავალვარიანტულ შედეგების 
წარმო დგენა;

• სიმულირების შედეგების ახსნა.
პროგრამულ პაკეტით შესაძლებელი უნდა იყოს:
• ამოცანის არსის, ალგორითმის გაცნობა;
• სიმულირების განხორციელება მრავალ 

ბუნებ რივ ენაზე;

სიმულატორთან მუშაობა ნებისმიერ დაინტე-
რესებულ პირს უნდა შეეძლოს ყოველგვარი რეგის-
ტრაციისა და პაროლების გარეშე.

სიმულატორით შესაძლებელი უნდა იყოს განხორცი-
ელდეს როგორც სიტუაციის მოდელირება, აგრეთვე ცნო-
ბილი ალგორითმით ამოცანის ამოხსნის სიმულირება. 
ფაქტობრივად გამოკვლეულ იქნეს ამ ამოცანის ამოხსნის 
ალგორითმი. აქ ნათქვამის ნათელი მაგალითია Excel-ში 
არსებული ფინანსური ფუნქციებით ამოცანების ამოხსნა. 
Excel-ის ფუნქციით ამოცანის ამოხსნის სიმულირები-
სას ვაკვირდებით როგორ იცვლება შედეგი არგუმენტების 
მნიშვნე ლობების ცვილებისას. არგუმენტები კი ასახავენ 
გარკვეული ფაქტის მოხდენას, როგორიცაა: სესხის აღება, 
ინვესტირება, ამორტიზაცია და სხვა.

სიმულატორების გამოყენებით ლექციის, პრაქტიკული 
მეცადინეობის ჩატარება შემდეგნიარად გვესახება/სურ. 1, 2/.

სურ. 1. სიმულატორების გამოყენებით ლექციის ჩატარების 
ბლოკ - სქემა

სურ. 2. სიმულატორების გამოყენებით პრაქტიკული მეცადინეობის 
ჩატარების ბლოკ - სქემა

სურ. 3. სიმულატორით მეცადინეობის ჩატარების 
ფუნქციონირების ეტაპი

ჩვენს მიერ შემუშავებულ სიმულირების პროგრამულ 
პაკეტში FINSIM1.1-ში რეალიზებულია სიმულატორები, რომ-
ლებითაც ხორციელდება: პირველი - ალტმანის, სპრინ-
გეიტის, ფულმერის, ბზეჟინსკის, დუპოინის მოდელებით 
საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასების მოდელირება. 
ამ მოდელებით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასება 
ხორციელდება ერთი, ორი და მრავალი (მოდელში შემავალი 
ყველა) ცვლადით; მეორე - Excel - ში არსებული 15 ფინანსური 
ფუნქციის სიმულირება ერთი და ორი ცვლადით. 

ტრენაჟორის ალგორითმულ-პროგრამული გარე  მო 
უნივერ სალურია, მაგრამ მისი ინფორმაციული შიგ თავსი 
დამოკი დებულია საგნის პედაგოგზე, მის მიერ მასალის 
გადმო ცემის მანერაზე და სხვა. ამიტომ საგნების მიხედ ვით 
ტიპობრივი ტრენაჟორების შემუ შა ვება სასწავ ლო პრო ცესში 
ეტა ლონის სახით გამოსაყე ნებ ლად ფაქტობრივად მიუღე ბელია. 
საგნების მიხედ ვით ტრენაჟორებს გამოყენების თვალ საზრისით 
სარეკო მენდაციო - დამხმარე როლი შეიძლება მიეკუთვნოს.

ამჟამად სწავლების სხვადასხვა დარგის სპეცია ლისტთა 
მომზადების საქმეში გამოყენებული ტრე ნა ჟორების ანალიზი 

სიმულატორის გამოყენება სასწავლო პროცესში და-
გეგმვისა და ფუნქციონირების ეტაპებისგან შედგება.

დაგეგმვის ეტაპზე სიმულატორების სიმრავლიდან 
პედაგოგის მიერ შეირჩევა მოცემული თემის ამსახველი 
სიმულატორი (ები);

ფუნქციონირების ეტაპი/სურ. 3/ 

თეა მუნჯიშვილი
მაკროეკონომიკა, ფინანსური ბაზრები,
სოციალურ-ეკონომიკური სფერო და სისიტემური პრობლემები
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და ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდი ლება ცოდნის გამოვლენისა 
და შეფასე ბის კომ პიუტე  რული სიტემებისა და პრაქტი კული 
ექსპლო   ატაციის საქმეში საშუალებას გვაძლევს, ჩამო  ვა ყა-
ლიბოთ ეკონომიკის პროფილის საგნებზე ორიენტი  რებული 
კომპიუტერული ტრენაჟორისადმი წაყენე ბული აუცილებელი 
მოთხოვნები1:

1. თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის საკითხების 
არსებობა;

2. საგნების, საგნის თემებისა და ქვეთემების მიხედვით 
თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის საკითხების 
ცოდნის ბაზის ფორმირება;

3. ტრენინგის ეტალონური დავალების ფორმირება;
4. დავალებაში მოცემული ნებისმიერი საკითხის ახსნა 

კონკრეტული მეთოდის, ალგორითმისა და გადაწ-
ყვეტის ჩვენებით;

5. ტრენინგის დროს დაშვებული შეცდომების მომავალ-
ში თავიდან აცილების მიზნით რჩევებისა და რეკო-
მენდაციების ბაზის ფორმირება;

6. ტრენინგის კონკრეტული შედეგების, დაშვებული შე-
ცდო  მების გამოსწორების რჩევებისა და რეკომენ-
დაციების გაცნობა; 

7. დროის გარკვეულ პერიოდში ტრენინგის დროს 
დაშვე ბული შეცდომების ანალიზი; 

8. გაცემული პასუხების მიხედვით სტუდენტის მიერ 
ტრენინგის ტრაექტორიის შეცვლა. 

ტრენაჟორის ცოდნის ბაზის ფორმირება
ტრენინგის საფუძველი პედაგოგის მიერ საგნების, 

საგნის თემებისა და ქვეთემების მიხედვით თეორიული და 
პრაქტიკული ხასიათის საკითხების ცოდნის ბაზის ფორ-
მირებაა. ცოდნის ბაზა ზოგადად ტესტები - ორი სახისაა 
დახურული და ღია.

დახურულ ტესტს ვუწოდებთ ისეთ ტექსტს სადაც დას-
მული საკითხზე წინასწარ მოცემულია მაქსიმუმ შვიდი პასუხი, 
რომელთაგანაც სამია სწორი. დასმულ კითხვაზე პასუხის 
გაცემა დაიყვანება მაქსიმუმ შვიდი სავარაუდო პასუხიდან 
სწორი პასუხების ამორჩევაზე. 

ღია ტესტი ისეთი ტესტია, სადაც დასმულ საკითხზე 
სტუდენტის მიერ დაწერილი უნდა იქნეს პასუხი რიცხვითი 
მნიშვნელობის, ან წინადადების ან გამოსახულების სახით. 

ტრენინგის დაგეგმვა
ჩვენთვის ცნობილ ტრენაჟორებში ტრენინგის და-

გეგმვა: თემების, ქვეთემების შერჩევა, ტესტების შერჩევა, 
ტრენინგის დრო პედაგოგის მიერ განისაზღვრება და ვერ 
გაითვალისწინება სტუდენტის ინდივიდუალური შესაძლებ-
ლობები. იდეალურ შემთხვევაში, ტესტების ცოდნის ბაზიდან, 
თემების ქვეთემების მიხედვით სტუდენტმა თვით უნდა 
შეარჩიოს ტრენინგზე გასატანი ტესტები, მათი რაოდენობა და 
ტრენინგის დრო. პრაქტიკულად შეიძლება მოძებნილ იქნეს 
კომპრომისული ვარიანტი, კერძოდ:

• პედაგოგის მიერ ხორციელდება ქვეთემების მიხედვით 

1  (t.munjishvili & z.munjishvili, 2014)

ეტალონური დავალების ფორმირება ამ ქვეთემაზე 
არსებული ყველა ტესტის ჩვენებით;

• ნებისმიერ დახურულ ტესტზე, ხოლო ღია ტესტის 
შემთხ ვევაში ყოველ პასუხზე მიეთითება პირობითად 
მისაღები ქულა;

• ნებისმიერ ტესტზე ნაჩვენებია შეფასების წილობრი-
ვობა და სემანტიკური ანალიზის განხორციელების 
აუცილებლობა.

ტრენინგის დაწყების წინ პირველი - სტუდენტი ირჩევს 
თემებსა და ქვეთემებს, მეორე - ადგენს ქვეთემის მიხედვით 
ტრენინგზე გასატანი ტესტების რაოდენობას და მესამე - 
განსაზღვრავს ტრენინგის საერთო დროს.

ცოდნის ათვისების ყურადღებას მივაქცევთ ტრენინგის 
შედეგების განხილვის - დებრიფინგის ეტაპზე (დებრიფინგი 
ინგლისური სიტყვაა - debriefing და ნიშნავს დავალების 
შესრულების შედეგების განხილვას). იგი ამჟამად ფაქტობ-
რივად გარკვეულწილად უმრავლეს შემთხვევაში ლექტორის 
მიერ ნებისმიერ მეცადინეობაზე ხორციელდება, მაგ რამ 
მკაცრად გამოყოფილი ფორმა არ აქვს. ტრენაჟორთან 
მუშაობისას სტუდენტების მიერ დაშვებული შეცდომები ლექ-
ტორის კომპიუტერზე ტრენინგის ოქმის სახით გამო იტანება. 
ლექტორი აანალიზებს მას და ტრენინგის დამთავ რების 
შემდეგ ახორციელებს სტუდენტებთან ერთად შედეგე ბის 
განხილვას - დებრიფინგს. 

[Свистунов 2011]-ში დეფრინგის ლიდერისადმი წაყე -
ნე ბული მოთხოვნები ახალი არ არის. იგი სრულად, დეტა-
ლურადაა ჩამოყალიბებული ინტელექტუალი პროცესე ბის 
მართვის მეთოდში - ფსიქოევრესტიკული დაპროგრამების 
მეთოდისადმი მიძღვნილ ნაშრომში [В.В.Чавчанидзе 1974].

ტრენინგის მიმდინარეობის საფუძველი ტრენინგის 
დაწყების წინ სტუდენტის მიერ ფორმირებული დავალება 
გრაფიკულად შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს მარყუჟების 
მქონე სასრულო ორიენტირებული G გრაფის სახით, 
სადაც Vv ii ∈∀  v, . დავალებაში მითითებული ტესტე-
ბის სიმრავლიდან P ალბათობით ამორჩეული ტესტია. 

Vv ii ∈∀  v,  მეზობელ კვანძთან დაკავშირებულია ერთი 
წიბოთი Eei ∈ . G გრაფის Vv ii ∈∀  v,  გააჩნია მარყუჟი 
(ციკლი). ციკლის რაოდენობა სტუდენტზეა დამოკიდე-
ბული. მარყუჟის რეალიზაციის შესაძლებლობა სისტემაში 
წარმოიქმნება ტესტზე მცდარის პასუხის გაცემისას. სტუდენტს 
შეუძლია N-ჯერ გამოიძახოს „მრჩეველი“ 

ჩვენს მიერ შემუშავებულია და 2013 წლიდან ფუნ-
ქციონირებს ელექტრონული სახელმძღვანელოები ეკო-
ნო  მიკურ საგანებში: ოპერაციული მენეჯმენტი, სტრატე-
გიული მენეჯმენტი (ავტორი პროფ. ბადრი რამიშვილი), 
ფინანსური ფუნქციები Excel-ში და ტრენაჟორის ნულოვანი 
ვერსია [http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ 
ELSAXELMZRVANELO/index.html]. ტრენინგი ხორციელ-
დება პროგრამული პაკეტით „კიბერ1“-ით (T.Munjishvi-
li & Z.Munjishvili, 2014) „კიბერ1“-ის ექსპლოატაციისას 
გამოვლენილი უარყოფითი და დადებითი მხარეების გათვა-
ლისწინებით შემუშავებულია პროგრამა - ტრენაჟორი 
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TRAINER1, რომელშიც რეალიზებულია ზემოთ ჩამოთვლილი 
მოთხოვნები (T.Munjishvili, 2017)

ჩვენს მიერ შემუშავებული კომპიუტერული ტრენაჟორით 
TRAINER1-ით ხორციელდება:

1. ეტალონური დავალების ფორმირება პედაგოგის მიერ 
საგნების, თემების, ქვეთემებისა საგნის წამყვანი 
პედაგოგის გათვალისწინებით;

2. ტრენინგის დაწყების წინ სტუდენტის მიერ ტრენინგის 
ინდივიდუალური დავალების ფორმირება;

3. დახურული და ღია ტიპის ტესტების დამუშავების 
შესაძლებლობა;

4. დახურული ტიპის ტესტებში მაქსიმუმ შვიდი სავა რა უდო 
პასუხიდან მაქსიმუმ სამი სწორი პასუხის არსებობა;

5. ღია ტიპის ტესტებში პასუხების ნებისმიერი რაოდე-
ნობის არსებობა;

6. დახურული ტიპის ტესტებში პასუხების ფიქსირება 
მხო ლოდ სწორი პასუხების საჭირო რაოდენობის მო-
ნიშვნისა და პასუხის ფიქსირების შესახებ ბრძანე ბის 
მიცემის შემდეგ;

7. ღია ტიპის ტესტში სიტყვების, რიცხვების, წინადადე-
ბის ან მათი კომბინაციის, აგრეთვე აბრევიატურის 
გამოყენება;

8. პასუხებში გამოყენებული თხრობითი წინადადების 
გაგება სინქრონიზაციის დარღვევის, სიტყვების ჩამა-
ტებისას;

9. დასახელებით წინადადებაში და ზოგადად პასუხებში 
გამოყენებული სიტყვების დაწერა ნებისმიერ ბრუნ-
ვაში, ამ სიტყვის მცდარი ვარიანტების გამოყენება; 

10. გარკვეული საგნების, თემების, ქვეთემების ამსახ-
ველი ამოცანების ფაქტობრივად დაწერილი პასუ-
ხე  ბის იდენტიფი კაცია ამ პასუხის ეტალონურ მნიშ-
ვნე ლობასთან. აქ დაუშვე ბელია: სინქრონიზაციის 
დარღვევა, სიტყვების დაწერა ნებისმიერ ბრუნვაში, 
სიტყვების ჩამატება ან ამოგდება;

11. ამოცანის დასმა ტექსტური ან გრაფიკული ან ვიდეო ან 
მათი ნებისმიერი კომბინაციით;

12. საგანზე, ტესტზე დახმარების არსებობა წარმოდგე-
ნილი ტექსტური ან გრაფიკული ან ვიდეო ან მათი 
ნებისმიერი კომბინაციით;

13. დახურული ტიპის ტესტზე დაშვებულ შეცდომაზე რჩე-
ვე ბისა და რეკომენდაციების არსებობა;

14. ღია ტიპის ტესტზე ნებისმიერ პასუხზე დაშვებულ შე-
ცდო მაზე რჩევებისა და რეკომენდაციების არსებობა;

15. ამოცანის Nnn ii ∈∀  , პასუხზე ამ პასუხის შესაბამისი 
ქულის ფიქსირება Qqi ∈ . ქულა შეიძლება იყოს 
მთელი ან ათწილადი დადებითი რიცხვი;

16. ტრენინგის მიმდინარეობისას სხვადასხვა სახის დიაგ-
ნოს ტი კური შეტყობინების გამოტანა. მაგ. უცნობი 
სიტყვის გამოყენებისას, სიტყვების, რიცხვების გამო-
ტოვების და სხვა;

17. ტრენინგის დაწყებისას ტესტების ალბათურად დალა-
გება და ტრენინგის მიმდინარეობისას ალბათურად 
ამორჩევა; 

18. ტრენინგის დამთავრების შემდეგ სხვადასხვა სახის 
ანალიტიკური ინფორმაციის მიღება, კერძოდ: ტრე-
ნინ გის მიმდინარეობის ამსახველი ოქმი, კონკრე-
ტული ტრენინგის დროს დაშვებული შეცდომების 
თავიდან აცილების რჩევები და რეკომენდაციები 
(დებრიფინგი), დროის მითითებულ მონაკვეთში 
და შვებული შეცდომების სტატისტიკა და მისი წარ-
მოდგენა დიაგრამის სახით; 

19.  პედაგოგის მიერ სტუდენტების მიერ დაშვებული 
შეცდო მების განზოგადება, მათი კოლექტიური გან-
ხილვა, წინადადებებისა და რეკომენდაციების ჩამო-
ყა ლიბება და რეალიზაცია.

TRAINER1-ში რეალიზებულია წინადადების სემანტი-
კური ანალიზის ინჟინრული მიდგომა. ანუ ე. წ. „პრო-
დუქ ცი ული გრამატიკის“ მეთოდი, რომელიც გარკვეულ 
უნი ვერ სა ლიზმს ატარებს და დაზღვეულია ცხრილური შესაბა-
მისო ბის პრინციპის ნაკლოვანებებისგან. ამ მეთოდის არსი, 
ალგორითმები და პროგრამული რეალიზაცია განხილულია 
[Tea Munjishvili 2014....... Tea Munjishvili 2015]. მოკლედ 
ავღწერთ TRAINER1-ში გამოყენებულ სემანტიკური ანალიზის 
ალგორითმს.

ცოდნის გამოვლენისა და შეფასების სისტემებში, მათ 
შორის TRAINER1-ში, ფაქტობრივად კონკრეტული პრო-
დუქცია (ჩვენ შემთხვევაში - წინადადება) ამორჩეულია, 
იმი ტომ რომ ჩვენ კონკრეტულ პასუხს ცნობილი მნიშვნელო-
ბით ვიხი ლავთ. საჭიროა შემოსული ფაქტების (სიტყვების) 
მიხედვით დავადგინოთ მისი რელევანტობა არსებულთან. 
(Munjishvili & Z.Munjishvili, 2012) ამრიგად:

ცოდნის ბაზის ორგანიზაციის საფუძველს წარმო-
ადგენს ღია ტესტების პასუხები - წინადადებების (პროდუქ-
ციების) სიმრავლე G. G შეგვიძლია განვიხილოთ, რო გორც 
სემანტიკურად დაუკავშირებელი თხრობითი წინადადე-
ბებისგან შემდგარი ტექსტი, ხოლო პროდუქციულ სისტემაში 
პროდუქციის ამორჩევა, როგორც საძებნი სახის პოვნა.

გვაქვს ორი ტიპის - R და RT ტიპის პასუხები. პირველი 
ტიპის ამოცანებში R ან RT ტიპის პასუხებში, სადაც სიტყვები 
და ამ სიტყვის სინონიმები სხვადასხვა ბრუნვაში არ შეიძლება 
იქნეს გამოყენებული სისტემის შესავალზე მიეწოდება - 
ლექსიკონიდან ამოირჩევა მხოლოდ ტესტის პასუხებში 
გამოყენებული სიტყვები ან მათი მცდარი ვარიანტები. 
ლექსიკონში არ მიეთითება მორფოლოგიური ფუძე, მცდარი 
ვარიანტები და სინონიმები. ამ შემთხვევაში წინადადების 
ამოცნობის აღწერილი ალგორითმი გამოიყენება მხო-
ლოდ იმ განსხვავებებით, რომ სიტემის შემოსავალზე 

},...,{L 21w saaa  ფრაზაში სიტყვების თანმიმდევრობა 
მკაცრად უნდა იქნეს დაცული და wL≡'

wL .
მეორე ტიპის ამოცანებში სისტემის შესავალზე სტუდენ-

ტის მიერ დაწერილი R ან RT ტიპის პასუხების რელევან  ტური 
ინფორმაციის მოძებნისას შესაძლებელია სინქრონი ზა-
ციის დარღვევა, სიტყვების გამოყენება ნებისმიერ ბრუნე-
ბასა და უღლებაში, მცდარი ვარიანტები, ზედმეტი - ნების-
მიერი რაოდენობის ლექსიკონში არსებული ან არარსებული 
სიტყვების გამოყენება. 

თეა მუნჯიშვილი
მაკროეკონომიკა, ფინანსური ბაზრები,
სოციალურ-ეკონომიკური სფერო და სისიტემური პრობლემები
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სიმარტივის მიუხედავად თხრობითი წინადადებების 
გაგების შემოთავაზებული ვარიანტი გადამეტებულად შეიძ-
ლება ჩაითვალოს იმიტომ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში 
სტუდენტები ცდილობენ მათთვის ცნობილი თანმიმდევრობით 
დაწერონ წინადადება. მასობრივია სიტყვების გამოყენება 
სხვადასხვა ბრუნვაში, სიტყვების გამოტოვების ან ჩამატე-
ბის ფაქტები. ნაკლებად, ფაქტობრივად არ გვხდება სიტყვე-
ბის მცდარი ვარიანტების დაწერა. TRAINER1-ის პრო-
გრამა დაწერილია Vb.NET 2010, მონაცემების ბაზა 
ორგანიზებულია sQl server 2008-ზე. სისტემა მრავალ-
ენოვანია. ერთდროულად ერთი და იგივე საგანზე ინფორმაცია 
ან სხვადასხვა საგნები რამდენიმე ენაზე შეიძლება იქნეს 
წარმოდგენილი.

განვიხილოთ TRAINER1-ით ტრენინგის დაწყებისა და 
მიმდინარეობის პროცესი:

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია განახორცი-
ელოს ტრენინგი. პიროვნების იდენტიფიკაცია ხდება პირადი 
ნომრით ან ნებისმიერი 16 ციფრისგან შემდგარი რიცხვით. 
იდენტიფიკაციისა და საგნის არჩევის შემდეგ გამოვა ფანჯარა, 
რომელშიც ჩამოწერილია შერჩეულ საგანზე ქვეთემების 
მიხედვით პედაგოგის მიერ დაწერილი ეტალონური დავა-
ლებები. სტუდენტს შეუძლია ნებისმიერ ეტალონურ დავალე-
ბაში შეცვალოს ტრენინგზე გასატანი ტესტების რაოდენობა და 
ტრენინგის საერთო დრო. ქვეთემის არჩევის წინ მას შეუძლია 
დაათვალიეროს ამ დავალებაში არსებული ტესტები.

ზემოთ აღწერილი ალგორითმის საფუძველზე შეიქნა 
ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის სწავლების ახალი 
სიმულატორი FINSIM1. (T.Munjishvili, 2017)

განვიხილოთ FINSIM1.1 სიმულატორით ალტმანის მოდე-
ლით საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მოდელირება. 
FINSIM1.1-ში ალტმანის სამი მოდელია წარმოდგენილი. 
ერთერთი მოდელი სახელით Altman1 შემდეგია/7/:

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 

სადაც:
x1- სამუშაო კაპიტალი/ მთლიანი აქტივები 
x2- გა უნაწი ლებელი მოგება/მთლიანი აქტივები
x3- მოგება პროცენტებისა და გადასახადების 
გადახდამდე/მთლიანი აქტივები
x4- კაპიტალის საბაზრო ღირებულება/ვალდებულებები
x5- გაყიდვები/მთლიანი აქტივები
ფაქტობრივად მოდელში 7 ცვლადია. ცვლადებისთვის 

სახე ლების სისტემატიზაციისა შემდეგ (1) ფორმულა მიიღებს 
სახეს:
Z = (1.2 * X2 + 1.4 * X3 + 3.3 * X4 + X7) / X1 + 0.6 * X5 / X6  (2)

სადაც: 
X1 - მთლიანი აქტივებია; 
X2 - სამუშაო კაპიტალია; 
X3 - გაუნაწილებელი მოგებაა; 
X4 - მოგებაა პროცენტებისა და გადასახადების 
გადახდამდე; 
X5 - კაპიტალის საბაზრო ღირებულებაა; 
X6 - ვალდებულებებია; 
X7 - გაყიდვებია.

Z-ის მნიშვნელობების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ 
ფირმის ფინანსურ მდგომარეობაზე, კერძოდ:

სიმულაციას რეალური საწარმოს ფაქტობრივი მონაცე-
მების გამოყენებით ვახორციელებთ. 

მონაცემების საფუძველზე ცვლადების მინიმალური, 
მაქსი მალური, საშუალო მნიშვნელობების პროგრამულად 
გამოანგარიშების შემდეგ მივიღებთ სადაც გაანგარიშებულია 
ცვლადების მინიმალური, მაქსიმალური და საშუალო მნიშვნე-
ლობები.

FINSIM1.1-ით ალტმანის მოდელით საწარმოს ფინან-
სური მდგრადობის შესწავლის სიმულაცია შემდეგნაირად 
ხორციელდება:

1. პროგრამის გამოძახების შემდეგ გამოვა ფანჯარა, 
რომლითაც შეირჩევა სისტემასთან მუშაობის ენა 
- ქართული. ენის შერჩევის შემდეგ გამოვა ფან-
ჯარა, რომელშიც სტუდენტის იდენტიფიკაციის, 
საგ ნის და თემის ამორჩევის შემდეგ ჩამოიშლება 
შერჩეულ საგანსა და თემაზე სისტემაში არსებული 
სიმულატორების სია.

2. ფანჯარაში სიმულატორის დასახელების სტრიქონზე 
დაწკაპუნების შემდეგ გამოვა შესაბამისი ფანჯარა.

სიმულაციის საფუძველი ალტმანის მოდელია. არგუმენ-
ტების (ცვლადების) მნიშვნელობები სტუდენტის მიერ შეიძ-
ლება შეიცვალოს. პროცესის მოდელირება ერთი და ორი 
ცვლა დით ხორციელდება, ამიტომ გათვალისწინებულია 
- ური ცვლადის მითითება და ამ ცვლადით მოდელირება. 
მოდელი რების შედეგი მიიღება დიაგრამისა და ცხრილის 
სახით, ასახულია ცვლადის მნიშვნელობის ცვლილებაზე 
Z კოეფი ციენტის (ფუნქციის) დამოკიდებულება, ხოლო 
ცხრილ ში კი - Z კოეფიციენტის მნიშვნელობათა ცვლილების 
დამოკიდებულება ორი ცვლადის და ცვლილებისას. ღილაკზე 
„ახსნა“ დაწკაპუნებით გამოვა ფანჯარა სიმულაციის შედეგის 
ახსნით. 

მოდელირება მრავალი ცვლადით
1. მონაცემების საფუძველზე ცვლადების 7,1i =iX

გაანგარიშებული მინიმალური, მაქსიმალური და ფაქტობ-
რივი მონაცემები ასახულია მოდელირების საყრდენი გეგ-
მის სახით. მონაცემების არ არსებობისას ცვლადების მინი-
მა ლური, მაქსიმალური და საწყისი (პირობითად) საწყისი 
მონაცემები შეიტანება სტუდენტის მიერ. გამო იანგა-
რიშება Z კოეფიციენტის მნიშვნელობა ცვლადების მინიმა-
ლური და მაქსიმალური მნიშვნელობებისათვის, და Zmin 

< Z < Zmax 
დიაპაზონში გარკვეული ბიჯით (ბიჯის მნიშვნე-

ლობას სტუდენტი განსაზღვრავს) ხორციელდება მრა-
ვალ ვარიანტული მოდელირება. მოდელირების შედეგად 
ჩანს ანუ შერჩეული მნიშვნელობებისაგან ნებისმიერი Z 

ფირმა  უსაფრთხო ზონაშია                                           Z > 2.99

ფირმა იმყოფება ნაცრისფერ ზონაში           =             1.81 < Z < 2.99  

ფირმას გაკოტრება ემუქრება ორ წელიწადში          Z < 1.81

გლობალიზაცია და ბიზნესი. #4 / 2017 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
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კოეფიციენტის მნიშვნელობა განისაზღვრება ცვლადების 
გარკვეული მნიშვნელობით. ეს საშუალებას გვაძლევს მო-
დელირების ეტაპზე განვსაზღვროთ ალტმანის მოდელის 
მიხედვით საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ამსახველი 
პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობა და შემდგომ სა-
წარმოს ფუნქციონირებისას გავაკონტროლოთ და ვმართოთ 
მათი მნიშვნელობები.

დასკვნები და რეკომენდაციები
ნებისმიერი სიმულატორის და მათ შორის ჩვენს 

მიერ შემუშავებული სიმულატორის გამოყენება სწავლე-
ბის პროცესში პანაცეა არ არის. იგი მცირე დროში 
საკითხის სიღრმისეულად ათვისების ერთერთი საშუალე-
ბაა. სიმულატორის გამოყენების ეფექტი მიიღწევა ტრენა-
ჟორისა და სათანადოდ გაფორმებული ელექტრონულ 
სახელ მძღვანელოს გამოყენებასთან ერთად. ელექტრო-
ნული სახელმძღვანელოს ქვეშ ვგულისხმობთ ჰიპერტექსტის 
ტექნო ლოგიით გაფორმებულ, დახვეწილი საძიებო სისტემით, 
გრაფიკითა და ვიდეოთი წარმოდგენილ სახელმძღვანელოს.

ტრენინგის, სიმულაციის განუყოფელი ნაწილია შედეგე-
ბის განხილვა და ანალიზი - დებრიფინგი. FINSIM1.1-ით 
პედაგოგის მიერ ჯგუფური დებრიფინგის ჩასატარებლად 
მიიღება ტრენინგის, სიმულაციის ამსახველი ოქმი.

ცოდნის ათვისების სისტემა TRAINER1 ცოდნის ათვისე-
ბის ინტელექტუალურ სისტემების კლასს მიეკუთვნება. იგი 
დისტანციური სწავლების აუცილებელი მდგენელია (Munjish-
vili & Z.Munjishvili, 2012);

სტუდენტის მიერ დავალების ტრენინგის ინდივიდუა -
ლური დავალების შედგენა საშუალებას იძლევა მაქსი-
მალურად იქნეს გათვალისწინებული სტუდენტის შესაძ-
ლებ ლობები და სტუდენტის მიერ გამახვილებულ იქნეს 
ყუ რა დღება მისთვის საკვანძო საკითხებზე;

მცდარი პასუხის გაცემისას ოპერატიულად რჩევებისა და 
რეკომენდაციების მიცემა საშუალებას იძლევა მრავალჯერ 
გამეორებულ იქნეს ამოცანის ამოხსნა, რაც აადვილებს და 
აჩქარებს საკითხის ათვისების პროცესს;

TRAINER1-ში რეალიზებული თხრობითი წინადადე ბე ბის 
სემანტიკური ანალიზატორი საშუალებას იძლევა გათვალის-
წინებულ იქნეს ამოცანების ამოხსნის თავისებურები;

TRAINER1-ის ადაპტაცია კონკრეტული საგნისთვის 
ხორციელდება ამ საგნის ამსახველი ინფორმაციის TRAIN-
ER1-ის მონაცემების ბაზაში განთავსებით;

TRAINER1-ის გამოყენების აუცილებელი პირობაა საგ-
ნის ამსახველი ინფორმაციის მომზადება, კერძოდ: თემე -
ბის, ქვეთემების გამოყოფა; ნებისმიერ ქვეთემაში ტიპო ბ -
რივი ამოცანების ფორმირება; ამოცანის ამოხსნის მეთო  დის, 
ალგორითმის ახსნა. მსგავსი ამოცანების ამოხსნის გამო ცდი-
ლება. ამოცანის ამოხსნისას დაშვებული ტიპობრივი შეცდო-
მების დახასიათება და მათი გამოსწორების გზების ჩვენება;

TRAINER1 საშუალებას იძლევა ერთიდაიგივე საგნის 
შესახებ სხვადასხვა პედაგოგის მიერ (მათი ავტორობის 
დაცვით) წარმოდგენილ იქნეს საგნის ამსახველი ინფორმაცია: 
ამოცანები, მათი ამოხსნის მეთოდები, საშუალებები და სხვა. 
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Summary
In the article the existing systems of collection of 

knowledge are analyzed, need of computer simulars of 
creation for collection of knowledge in economy is checked, 
necessary conditions for their functional capabilities and use 
are defined, the initial computer simular for the collection of 
knowledge created by us is figured. In the article the existing 
systems of training of the financial analysis are analyzed. One 
of the ways in improving of quality of e-learning of objects 

of an economic profile is development and applications 
during training of simulator. In the article the technology of 
preparation and training of the financial analysis with use of 
an assessment bankruptcy of the enterprise by means of the 
logician - probability and the Z-score of models, the developed 
author of software package TRAINER1 the exercise machine. 
The TRAINER1 used for the multiscenario analysis and 
generalization of results to predict assumptions of possible 
errors and to create recommendations of their correction. 
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