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Лекция №7  (кыскартылган  лекциянын конспектиси) 

Лекциянын темасы: СОЦИОЛОГИЯДА ЖАНА СТАТИСТИКАДАГЫ  

ТАБЛИЦАЛАРДЫН ООРДУ.   

Сааты 4 кредит.  

Талкулануучу суроолор  

1. Стистикалык таблицалар жана анын турлору.  

2. Таблицага койулган негизиги талаптар жана эрежелер. 

3.  Таблицадагы ээ жана баяндооч тушунугу. 

4. Жонокой, группалык жана комбинациялык таблицалар. 

 

 

Социологияда  маалыматтар чогултулуп анализге даярдоодо баардык 

сапаттык, сандык  маалыматтар, статистиканын методорун колдонуу менен  

анализденет.  

Статстикалык маалымат бул-сан түрүндө берилген ар кандай  

көрсөткүчтөрдүн, божомолдуу моделдердин жана баалоолордун 

жыйындысы. Берилген  маалыматтар орточо же  тиешелүү чоңдуктардын 

түрүндө берилип социалдык –экономикалык кубулуштардын жана 

процесстеридн чагылдырышы болуп саналат.  

Стаитсикалык маалыматты берүүдө. Маалымат колдоно тургандай кылып 

берилиши керек. Тажрыйбада негизиг 3 ыкма ктары берилет: 

1. Текст турундо: мисалы (улуттук статистика комитети билдиргендей 

Кыргызстанда туруктуу жашаган калктын саны  6 389 500 адамды түзүп, 

бир квадраттык киллометрге 32 адамдан жайгашкан. Калкынын 

жыштыгы боюнча дүйнө жузундө 142 орунду ээлейт). 

2. Таблица түрүндө 

жыл калк 
төрөлгөндөрдүн 

саны 

өлгөндөрдүн 

саны 

калктын 

өсүшу 

2011 
5 477 

620 
149 612 35 941 113 671 

2012 
5 551 

888 
154 918 36 186 118 732 

2013 
5 663 

133 
155 520 34 880 120 640 

2014 
5 776 

570 
161 813 35 564 126 249 
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3. График түрүндө 

 
 

Эгерде биз топтологон маалыматты текст түрүндө берип, текстке көптөгөн сандар 

аркылуу түшүндөрмө берсек ал кабыл алуунун татаалдаштырат жана бир тектүү 

түшүнүүдө жаңылыштыктарды пайда кылыш мүмкун. Бирден бир эффективдүү 

формасы катары болуп стаиистикалык жан социологиялык таблицалар саналат.  

Статистикалык таблиц деп биз-социалдык экономикалык маалыматтардын бири 

бири менен байланыштуу, ыраатуу түрдө берилиген саптын жана катарлардын 

системасы.  

Статистикалык таблицадагы ар бир сан –бул кронктретүү крсөткүч, изилденип 

жаткан  кубулуштун же процесстин сандык жана сапаттык, белигилүү бир шартта, 

убакытта жана бири бир менен тыгыз байланышта болгон көрсөткүч.     Эгерде 

таблица сандар менен толтурулбаган болсо, б.а жалпы аталышы, графалардын, 

сапатрдын  аталышы,  болсо анда биз таблицанын макети деп биле алабыз. 

Макетти  иштеп чыгуу менен статистикалык  таблицалардын процесси башталат.  

2015 
5 895 

062 
163 452 34 808 128 644 

2016 
6 019 

480 
158 160 33 475 124 685 

2017 
6 140 

200 
153 620 33 166 120 454 

2018 
6 256 

730 
171 149 32 989 138 160 

2019 
6 389 

500 
      



SOSYOLOJIDE ISTATISTIK KULLANIM YÖNTEMI I  SOS-106 

3 

 

 

 Статистикалык таблицалардын негизги  элементи болуп ээ жана баяндооч 

саналат  

Таблицанын ээси болуп— статистикалык иликтөөнүн объектиси, б.а 

жыйындылардын өзүнчө бирдиги же жыйындын бирдиги.  

Таблицанын баядоочусу болуп — иликтенип жаткан объектини мүнөздөөчү  

статистикалык көрсөткүч.  

Таблицада ээ жана баяндоочтун көрсөткүчтөру так  аныкталышы керек. Эрежеде  

ээ таблицанын сол жагына жайгашып,  саптын маңызын камтыйт  да, ал эми 

баяндоочу болсо  оң жагына жайгашып графалардын маңызын камтыйт. 

Адата баяндоочтун көрсөткүчтөрүнүн жайгаша төмөнкү эрежелерди сактоо менен 

жүргүзүлөт: баштапкы болуп иликтенип жаткан  жыйындынын 

мүнөздөмөлөрүнүн абсолюттук көрсөткүчтөрү,  андан кийин түзулүштү, 

динамиканы жана көрсөткүчтөрдүн бири бири менен байланышын тиешелүү 

эсептик көрсөткүчтөр жазылат.  

 

Статистикалык тажрыйбада таблицаларды тузүүдо  төмөнкү эрежелер иштелип 

чыккан:  

 

 Таблица маңыздүү жана чакан болуш керек.  Абдан чон маалыматты камтыган 

таблицанын ордуна , бир нече, көлөму боюнча чоң эмес корүнүктүу бирден 

таблицаларды түзүү; 

 Таблицанын аталышы,  графлардын  жана сапчалардын аты, туура так, кыска  

түзүлүшу керек. Таблицада сөзсүз түрдө : иликтенген , аймак же территория, 

убакыт айсыл учурга тиешелүүлүгу өлчөо бирдиг көрсөтүлүшу талап. 

 Эгерде кандайдыр бир таблицага койгонго жок болсо, ал орунга көп чекти (….) 

же «маалымат жок »деп жазылышы керек же (–) белгиси койулушу керек.  

 Бир эле көрсөткүчтүн мааниси  таблицада  бирдей даражада, бирдей тактыкта 

берилиши керек.   

 Таблицада топтордун  жалпыланышы болуш керек, Эгерде суммалык 

маалыматтарды кылуу мүмкүн болбосо "*" коюулат.  

 Чон таблицаларда ар бир бешинчи сапчадан кийин, боштук болушу керек, 

себеби окууганга жана таблицаны аналидөөгө ылайык болуш үчүн.  

Ээнин мүнөздөмөсүнө жараша таблицалар 3-кө бөлүнөт. 

1. Жөнөкөй таблица 

2. Топттук таблица 

3. Коминациялык таблица 
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Жөнөкөй таблицалар ээде изилденип жаткан объект топторго бөнүнбөстөн, 

бидей жыйындынын  тизмеси гана берилет. Бул учурда таблица жөнөкөй 

тизмелүү таблица деп аталып, бирдиктер  бир же бир нече белги аркылуу өсүү 

же кемүү имеетинде көрсөтүлөт.  Ал эми баяндоо  ар бир бирдиктин  

жыйындысы  жөнүндө маалыматты камтыш керек.  

Мисалы: 

Таблица№1 

Кээ бир жер кендеринин  казылган түрлөрү 2007 г. 

түрү өндүрүлгөн 

Нефть млн.т 491 

Газ млрд. куб.м 651 

көмүр млн.т. 315 

   

 Топтук таблицада ээде иликтенип жаткан объект топторго бир белгинин 

негизинде бөлүнүп, баяндоочто топтогу бирдиктин саны көрсөтүлөт. 

Мисалы:  

Таблица №2 

Калктын жынысы боюнча бөлүнушу 2007 жылдын 1 январына карата  

 млн.киши %  

Калктын саны  — баардыгы 142,0 100,0 

Анын ичинен:   

эркектер 65,8 46,3 

Аялдар  76,4 53,7 

 Ал эми  комбинационниалык таблицалар ээде  эки же андан ашык 

көрсөткүчтөрдү камтыптөмөнкүчө берилет . 

 

Таблица 42. Распределение респондентов по образованию", % 

       

Варианты ответов 

По 

всему 

массиву 

От 18 

до 29 

лет 

От 30 

до 39 

лет 

От 40 

до 49 

лет 

От 50 

до 59 

лет 

60 лет 

и 
страше 

n=200 n=38 n=61 n=44 n=43 n=14 

Нет образования, 

начальное 1,5 - - - - 21,4 

Неполное среднее 

(базовое) 4,0 7,9 1,6 - 2,3 21,4 

Среднее общее 51,0 55,3 62,3 36,4 55,8 21,4 
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Среднее 

специальное 

(техникум, 

училище и т.д.) 23,0 13,2 14,8 40,9 25,6 21,4 

Незаконченное 

высшее 3,5 13,2 1,6 2,3 - - 

Высшее 17,0 10,5 19,7 20,5 16,3 14,3 

 

Стаистикалык изилдөөлөрдун  этпатарына жараша таблицалар төмөнкүчо болуп 

бөлүнөт: 

 

 Иштелип чыга турган (жардамчы),  жыйынтыктоочу көрсоткүчтөрду алуу 

максатында ар бир бирдиктерди жыйынтыктоо менен;. 

 Своддук,  ар бир топ боюнча жана баардык жыйындыны жарпысынан 

чагылдырган; 

 Аналитикалык  таблицалар, маалыматтык база үчүн даярдалынып, 

динамикасын, байланышын, түзулуштүк айырмачылыктарды анализдөө 

максатында жазалат. Бул таблица социологиялык изилдөөлөрдүе анализинде 

көп колдонулат, жана бул маалыматтын негизинде аналитикалык отчеттор 

жазылат. Мындан тышкары бул таблицалардын турлорун, социалдык 

экономикалык башкарууда колодонулат.    

 

Демек таблицалардын статистикада жана социологияда оорду чон, таблицалар 

аркылуу биз маалыматты кыскартуу менен иликтенип жаткан социалдык кубулуш 

же процесстин  кандайдыр бир моделин көрө алабыз.  

 Социологияда кээбир учурларда аналитикалык отчетторду сурабастан , жөн гана 

статистикалык маалымат катарында берилнген учурлар көп кездешет, өзгөчө 

убакыттын тардыгынан улам болуп жаткан кубулушту же процессти өзортүүго 

багыталган учурлар статистикалык сызыкча катры берилишин сурашут. Ошол 

учурлада социологиялык маалыматтар «чыгуучу таблицалар» деген мааниде 

таркалган. Биздин шартаа социологдор көп учурларда таблицаларды  SPSS тин 

форматында берилген учурлары сейрек деле кездешпейт, бул учурд коп 

учурларда ката деп каралып,  социологиялык сабатсыздыкты жартышы ыктымал. 

Андыктан берилип жаткан маалымат туура так берилиши керек. Өзгөчө 

стаистикалк контент анлиз ыкмасы менен чогултулган маалыматтар жана бир эле 

маалыматтын топтошурлубай бир нече таблица менен берилиши.  

 

 

Өзүн  текшерүүгө берилген суроолор 

1. Комбинациялык, топтук, жана жөнөкөй таблицанын түрүн 

социологиялык маалыматтын негизинде түз. 
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2. Тиркемеде берилген маалыматты колдонуу менен (каалаган суроону 

алып) комбинациялык таблицаны түз; (тиркеме№1) 


