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Тема: Демография илим катары (киришүү) 

 

1. Демографиянын илим катары калыптануусунун кыскача тарыхы  

2. Демографиянын объектиси жана предмети (заты) 

3. Демографиянын милдеттери 

4. Демографиянын изилдөө методдору (усулдары)  

5. Демография илиминин тутуму  

 

      Демография тарых өлчөмү менен караганда анчейин деле жаш илим эмес. Ал 300 

жылдан ашык убакыттан бери калыптанып, өнүгүп келүүдө. Ошентсе да ал көпчүлүк 

жарандарга белгисиз бойдон калууда. Бирок, акыркы мезгилде жагдай бир топ өзгөрдү. 

«Демография», «демографиялык» деген сөздөрдү ар кандай айкалышта жалпыга 

маалымдоо каражаттарынан көп эле угуп калууга болот. Демография илимин сабак 

катары берүү дээрлик бардык университеттерде, социологиялык, юридикалык жана башка 

гуманитардык факультеттерде колго алынган (бирок учурда биздин мамлекетте адис 

демографтарды даярдаган бир дагы жогорку окуу жайы жок экендигин белгилеп кетүү 

зарыл).  

 Коомдо өтүп жаткан процесстер өз ара тыгыз байланышта. Демографиялык 

процесстер да башка социалдык процесстердин, маселен, экономикалык, саясий жана 

башкалардын таасири астында ишке ашат. Ошол эле мезгилде демографиялык процесстер 

да башка коомдук процесстердин жүрүшүнө өз таасирин берет. Мисалы, төрөлүү 

деңгээлинин төмөндөшү коомдогу пенсионерлердин үлүшүнүн көбөйүшүнө (демек, 

коомдун «карышына»), муундардын алмашуу, табигый өз ара катнашынын бузулушуна 

алып келиши толук мүмкүн. Төрөлүүнүн көлөмүнүн өзгөрүшү кандайдыр бир убакыттан 

кийин эмгек рыногундагы жумуш менен камсыз кылуунун, кылмыштуулуктун 

деңгээлинин оң же терс жагына өзгөрүшүнө, ал гана эмес ЖОЖдорго окууга тапшырып 

жатышкан абитуриенттердин санына да өз таасирин тийгизбей койбойт. Мисалы, 2018-

жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча окууга тапшырган 

абитуриенттердин саны 70 миңди гана түзгөн. Ал эми мурунку жылдары ошол эле 

абитуриенттердин саны 220-230 миңге жетип турган. Мунун себептери эмнеде? Өткөн 

кылымдын 90-жылдары катаал социалдык-экономикалык шарттарга байланыштуу 

төрөлүүнүн деңгээли кыйла төмөндөп кеткен. Мунун кесепеттери азыр билинип жатат. 

Бул негизги себеп десек жаңылышпайбыз. Төрөлүүнүн деңгээлине байланышкан 

процесстер мындан ары да ушундай эле калыпта улана берсе жакында абитуриенттердин 
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саны кескин кыскарып, козу карындай жайнаган биздин ЖОЖдордун санынын олуттуу 

азайышына алып келиши мүмкүн. 

 Демографияны билүү, демографиялык маалыматты окуй билүү адис-

гуманитарийлерге абдан керек. Ал эми социологдорго биринчи кезекте. Себеби 

социология илими изилдеп жаткан коомдук кубулуштардын дээрлик көпчүлүгү 

демографиялык процесстер менен тыгыз байланышта. Маселен, көпчүлүк  коомдук 

процесстер калктын жыныстык, курактык түзүмүнүн өзгөрүшүнөн, үй-бүлөнүн 

көлөмүнөн, балдардын санынан, никелешүү, ажырашуу, миграциядан ж.б.д.у.с. 

көрүнүштөрдөн көз каранды.  

 Демография илими бизге өлкөдө, ошондой эле башка өлкөлөрдө, дүйнөдө болуп 

жаткан демографиялык процесстердин чыныгы абалын аӊдап түшүнүүгө, аларга туура баа 

берип, туура жыйынтык чыгарууга, алардын келечегин божомолдоого (прогноздоого) 

мүмкүндүк берет.  

 

 

1. Демографиянын илим катары калыптануусунун  

кыскача тарыхы 

           

Башка илимдерден айырмаланып демографиянын жаралышынын датасы так 

белгилүү. Анын расмий тарыхы 1662-жылы, Лондондо англиялык соодагер, үйрөнчүк 

(«жапайы») окумуштуу Джон Граунттун «Өлгөндүгү тууралуу бюллетендердин негизинде 

жасалган табигый жана саясий байкоолор» деген аталыштагы китеби чыккандан 

башталган. Китеп жазылып жаткан учурда Англияны чума оорусу каптап, адамдардын 

өлгөндүгү  тууралуу бюллетендер жума сайын жарык көрүп турган. Аларды көп адамдар 

окушчу, себеби оорунун жакындап келе жатканын алдын ала билип алууга мүмкүн эле. 

Граунт бюллетендердин илим үчүн пайдалуулугун дароо эле байкаган. Ал Лондондогу 

адамдардын өлгөндүгү жана төрөлгөндүгү жөнүндөгү 80 жыл ичиндеги бюллетендерди 

изилдеп чыгып, калктын катмарынын өзгөрүшүндө бир канча мыйзам ченемдүүлүк бар 

экендигин түшүнгөн. Маселен ал, Лондондо балдар кыздарга караганда көп төрөлөөрүн, 

аялдарга караганда эркектердин өлүмү көптүгүн, деги эле өлүмдүн төрөлүүнүн санына 

караганда алда канча жогорулугун, шаардын калкы негизинен башка жактан көчүп 

келгендердин эсебинен толукталаарын, бир үй-бүлөдө орто эсеп менен 4 бала бар 

экендигин, ошондой эле төрөлүүнүн жана өлүмдүн сандарынын негизинде калктын санын 

аныктоого болоорун белгилеген. Мындан сырткары, Граунт биринчилерден болуп 

өлүмдүн санынын таблицасын түзүп, коомдо адамдардын карыганына жараша өлүмдүн 
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көбөйүү мыйзам ченемдүүлүгүн көрсөткөн. Учурда Граунт иштеп чыккан бул модель 

демографиянын бирден бир негизги куралы болуп эсептелет жана ал бүгүнкү күндө 

өлүмдү гана эле эмес төрөлүүнү, никелешүүнү, элдин курактык түзүмүн аныктап, 

келечектеги абалын божомолдоодо (прогноздоодо) колдонулат. Бул модель миграциялык 

процесстерди изилдөөдө, социологдор тарабынан социалдык мобилдүүлүктү               

иликтөөдө, экономисттер тарабынан жумушчу күчтөрдүн агымын тактоодо, саламаттыкты 

сактоо чөйрөсүндө оорулардын алдын алып божомолдоодо да  пайдаланылат.  

Граунттун ушул кичинекей китеби (болгону 90 бет) бир эмес дээрлик үч илимдин – 

статистиканын, социологиянын, демографиянын түйүлдүгүнүн пайда болушуна түрткү 

болгон. Андан бери үч кылымдын ичинде демография маселелерине ар түрдүү 

окумуштуулар кайрылышып, анын түптөлүшүнө өз салымдарын кошушкан. Ал эми бул 

илимдин азыркы аталышы ал пайда болгондон тартып эки кылымдан кийин берилген. Ага 

чейин ар түрдүү аталыштар сунуш кылынган. Мисалы, швейцариялык математик 

Христофор Бернулли (1782-1863) демографияны «популяционистика» деп атоону 

сунуштаган. 

Демография терминин илимий колдонууга француз окумуштуусу Ахил (Аший, 

Алтай) Гийяр киргизген. 1855-жылы анын «Адамдын статистикасынын элементтери же 

Салыштырмалуу демография» деген китеби жарык көргөн. Ал жерде Гийяр 

демографияны «адамзаттын табигый социалдык тарыхы» жана «адамдын 

популяцияларын, жалпы кыймылын, алардын жарандык, моралдык абалын 

математикалык изилдөө» деп аныктаган. Кийинчерээк, 1880-жылы башка көрүнүктүү 

француз окумуштуусу Жак Бертийон (Бертильон) «Франциядагы калктын кыймылынын 

статистикасы» деген чыгармасында демографияга төмөндөгүдөй аныктама берген: 

«Демография коллективдүү (жамааттык) жашоону изилдөө менен алектенет. Анын 

максаты коомдордун өнүгүү, кайра калыбына келүү жана өлүп жок болуу себептерин 

изилдөөдө жатат. Ал элдин физикалык, моралдык түзүлүшүн, ошондой эле эмне себептен 

никелешээрин, канча балалуу болоорун, аларды кантип тарбиялаарын да иликтейт. 

Адамдардын кайсы жашында, кандай шарттарда өлөөрүн да көрсөтөт». Бул 

аныктамалардан Гийяр, Бертийон (ошондой эле башка да көп окумуштуулар) 

демографиянын маселелерине башка илимдер да изилдеген кубулуштарды кошо 

киргизгендигин көрүүгө болот. Демографияга болгон мына ушундай кеңири көз караш 

жыйырманчы кылымдын 70-жылдарына чейин орун алып келген. Азыр да айрым 

окумуштуулардын ортосундагы демографиянын предмети жөнүндөгү талаштар уланып 

келүүдө. XIX кылымдын экинчи жарымында демографияны статистиканын синоними 

катары караган көз караш үстөмдүк кылган. Себеби статистика өз алдынча илим катары 
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тез бутуна тура баштаган. Буга өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрдөгү элди каттоонун 

өткөрүлүшү, капиталисттик рыноктун (капитализмдин) өнүгүшүнө байланыштуу калк 

жөнүндө статистикалык маалыматка болгон суроо-талаптын жогорулашы түрткү берген. 

Демографиянын мындан аркы калыптануусу эки багытта ишке ашкан. Бир жагынан анын 

предмети такталып, конкреттештирилген, экинчи жагынан демография изилдей турган 

коомдук кубулуштардын катары кеңейе берген. Бирок коомдук жашоонун бардык 

чөйрөсүн бир эле илим камтышы мүмкүн эмес. Андыктан демография илими өнүккөн 

сайын анын предмети тарып, конкреттүү формага ээ боло баштаган. Акырындык менен ал 

изилдеген маселелердин тегерегинен экономика, тарбия жана билим берүү, социалдык 

түзүм жана мобилдүүлүк, калктын саламаттыгы жана моралдык маселелери четке 

чыгарылган.  

 

 

2. Демографиянын объектиси жана предмети (заты) 

Илимий терминдин этимологиясына кайрыла турган болсок, «демография» сөзү 

(термини) гректин «демос» - эл, калк жана «графо» - жазам деген сөздөрүнөн куралган. 

Башкача айтканда демография бул калк, эл жөнүндөгү илим. Бирок бул аныктама 

демографиянын өзгөчөлүгү эмнеде, анын башка илимдерден айырмаланган объектиси, 

предмети кандай деген суроого жооп берүүгө жетишсиздик кылат. 

Белгилүү болгондой, илимдин объектиси деп илимий изилдөө (түшүнүү) процесси 

багытталган табигый же социалдык чындыктын белгилүү бир бөлүгүн түшүнөбүз. Ал эми 

илимдин предмети – бул ошол объекттин теоретикалык же практикалык (тажрыйбалык) 

проблеманы чечүү жана түздөн-түз изилдөө, таанып билүү үчүн маанилүү жагы (тарабы), 

өзгөчөлүктөрү, мүнөзү. Илимдин объектиси изилдөөчүдөн же илимий процедуралардан 

көз каранды эмес. Тескерисинче, илимдин предмети – бул изилдөөчү менен курчап турган 

чындыктын ортосундагы карым-катнаштын натыйжасы, конкреттүү илимий жана 

тажрыйбалык максат үчүн изилдөөчү тарабынан ажыратылып алынган бөлүгү. 

Ошондуктан илимдин предмети тарыхый мүнөзгө ээ жана илим өзүнүн алдына койгон 

тапшырмаларга ылайык өзгөрүп турат. 

XX кылымдын ортосунда гана демографтар өздөрүнүн илиминин предмети 

тууралуу бир пикирге келе башташкан. Ал төмөнкүдө камтылган: демографиянын 

предмети – бул калктын (элдин) кайра жаралып турушу (калыбына келип турушу), б.а. 

анын санынын жана түзүмүнүн муундардын алмашуусу, төрөлүү жана өлүү процесстери 

аркылуу үзгүлтүксүз жаңыланып туруусу. Элдин кайра жаралып туруу маселелерин 

демографиянын предмети катары швейцариялык жана орус математиги Леонард Эйлер 
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XVIII кылымдын ортосунда эле айтып чыккандыгын белгилеп кетүү кызык. Бирок, бул 

көз караш биротоле орношу үчүн эки кылым убакыт талап кылынды. 

Ал эми демографиянын объектиси болуп калк (эл) эсептелинет. Кадыресе калк 

деген түшүнүк белгилүү бир аймакта (территорияда) жашаган адамдардын тобун 

билдирет. Бирок бул аныктама демография үчүн жетишсиздик кылат. Демография илими 

калк деп адамдардын жөнөкөй тобун гана түшүнбөйт. Аны биринчи кезекте ошол топто 

болуп жаткан сандык жана түзүмдүк өзгөрүүлөр кызыктырат. Демография үчүн калк – бул 

өзүн өзү жаңыртып (кайра жаратып) туруучу адамдардын тобу. 

                                

 

3. Демографиянын милдеттери 

 

Кандай гана илим болбосун анын негизги милдети – табигаттын же коомдун 

өнүгүү мыйзамдарын таанып билүү. Ошону менен бирге эле ар бир илимдин 

тажрыйбалык (практикалык) милдети бар. Демографиянын негизги үч милдети бар: 1) 

демографиялык процесстердин багыттарын жана факторлорун (кыймылдаткыч күчтөрүн) 

изилдөө; 2) демографиялык божомолдорду (прогноздорду) иштеп чыгуу; 3) 

демографиялык саясат боюнча иш чараларды иштеп чыгуу. 

1. Демографиялык процесстердин чыныгы багыттарын аныктоо оӊой иш эмес. 

Статистикалык маалыматтын чын-төгүнүн баалап, ар учурга тиешелүү көрсөткүчтөрү 

тандоо же иштеп чыгуу зарыл. Мисалы, бир эле мезгил аралыгында төрөлүүнүн айрым 

көрсөткүчтөрү анын төмөндөп жатканын билдирсе, башкалары тескерисинче жогорулап 

жатканын көрсөтөт. Аналитик (серепчи) чындыгында эмне болуп жаткандыгын 

(төрөлүүнүн деңгээли жогорулап жатабы же төмөндөөдөбү?) аныкташы керек. Туура баа 

берүү өтө  маанилүү. Себеби бул баа демографиялык саясат чараларын өз убагында жана 

туура багытта иштеп чыгууга көмөк түзөт. Демографиялык процесстер инерциялуулугу 

менен айырмаланышат, өтө жай өнүгүшөт (бул жерде убакыт жылдар менен эмес, 

муундар менен эсептелет – 25-30 жыл). Андыктан демографиялык процесстер кандай 

нукта бара жаткандыгын өз мезгилинде көрө билүү коомдук терс көрүнүштөрдүн алдын 

алуу үчүн абдан чоң мааниге ээ.     

Мындан сырткары демографиялык процесстердин факторлорун изилдөө да 

актуалдуу. Фактор (латын сөзүнөн – жасоочу, пайда кылуучу, өндүрүүчү) деп көпчүлүк 

учурда кубулуштардын жана процесстердин себептерин түшүнөбүз. Сөздүктөрдө фактор 

жана себеп түшүнүктөрү ажырымсыз, айырмасыз берилет. Бирок илимдин тилинде бул 

маанилүү түшүнүктөр айырмаланышат. «Себеп» - философиялык категория жана ал 
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натыйжаны пайда кылган затты билдирет. Себеп объективдүү формада, таанып билүүчү 

субъекттин аң-сезиминен көз карандысыз аракеттенет. Ошол эле мезгилде, кандай гана 

илим болбосун, анын негизги максаты – бул изилденип жаткан маселелердин чыныгы 

себептерин таанып билүү, анткени аларга таасир берүү менен керектүү натыйжаны алууга 

болот. 

2. Демографиялык процесстердин багыттарын жана алардын коомдук башка 

процесстер менен себеп-натыйжа байланыштарын изилдөөнүн негизинде демографтар 

калктын санынын жана түзүмүнүн келечектеги өзгөрүүлөрүн божомолдошот 

(прогноздошот). Бул божомолдор демографтар үчүн гана керек эмес. Ушул 

демографиялык божомолдорго дээрлик бардык эл чарбасы өзүнүн ишин пландаштырууда 

таянат. Мисалы, товар өндүрүүдө, кызмат көрсөтүүдө, үй-жай курууда, адистерди, 

кадрдык ресурсту даярдоодо, жолдорду, мектептерди, ооруканаларды курууда ж.б.д.у.с. 

колдонулат. 

3. Демографиялык процесстердин чыныгы багыттарын аныктоонун,  алардын 

коомдук башка процесстер менен себеп-натыйжа байланыштарын изилдөөнүн, 

демографиялык божомолдордун жана пландардын негизинде  демографиялык жана 

социалдык саясаттын максаттары жана иш чаралары аныкталат. Бул жерден бир нерсени 

белгилей кетүү зарыл. Демографиялык саясаттын программасын иштеп чыгуу 

демографтардын эле иши эмес. Демографиялык программаларды иштеп чыгуу 

комплекстүү мүнөзгө ээ болуп, коомдук жашоонун кеңири чөйрөлөрүн камтышы керек. 

Андыктан, адис демографтардан сырткары демографиялык саясаттын чараларын иштеп 

чыгууга экономисттер, финансисттер, юристтер, социологдор, психологдор ж.б.д.у.с. 

адистер катышуусу зарыл.  

 

 

4. Демографиянын изилдөө методдору (усулдары) 

 

Демография өзүнүн предметин  - калктын табигый кайра жаралуусун (калыптануусун) 

– изилдөөдө ар түрдүү ыкмаларды колдонот. Аларды мүнөзү боюнча жалпысынан 

статистикалык, математикалык жана социологиялык деп үч чоң топко бөлүүгө болот. 

Демографиянын изилдөө объектиси болуп айрым кишилер же кубулуштар эмес, 

кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү боюнча бирдей адамдардын же кубулуштардын тобу 

эсептелет. Мындай топтор статистикалык фактылар деп аталат. Демография илими дал 

ушул статистикалык фактылардын ортосунда орун алган объективдүү түрдөгү  өз ара 

байланыштарды аныктап жана өлчөөгө умтулат. Бул максат үчүн ал статистикада 
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иштелип чыккан корреляциялык жана фактордук анализ (талдоо) сыяктуу ыкмаларды 

пайдаланат. Калктын кайра калыптануу процесстери татаал катыштар менен 

коштолгондуктан математикалык ыкмалар да көп колдонулат. Бүгүн демографияда 

калктын арасында болуп жаткан процесстерди математикалык моделдештирүү (моделин 

түзүү) кеңири пайдаланылат.  

Ошондой эле акыркы элүү жылдын ичинде демография илиминде социологиялык 

изилдөө ыкмалары демографиялык жүрүм-турумду, б.а. адамдардын субъективдүү 

багыттарын, керектөөлөрүн (талаптарын), пикирлерин ж.б.д.у.с. изилдөөдө жигердүү 

колдонулууда. 

        

5. Демография илиминин тутуму 

Демографиялык изилдөөлөрдүн өнүгүшү менен анын колдонгон методикалык 

аппараты кеңейген. Башка илимдер менен тыгыз кызматташуунун натыйжасында 

демография өзүнүн ичинен бир катар тармактарга бөлүнүп, адистешип кеткен.  

Маселен, бүгүн биз физика, математика, экономика, медицина илими деп 

айтпайбыз. Анын ордуна физикалык, экономикалык, медициналык жана башка илимдер 

деп атайбыз. Ушундай эле адистешүү процесси социология илиминде да жүрүүдө. 

Статистика универсалдуу илим болгон, бир эле окумуштуулар калктын маселелери, 

ошондой эле айыл-чарба, өнөр жай, маданият, соода, эмгек ресурстары ж.б. маселелери 

менен алектенген  мезгил эбак эле өтүп кеткен.  

Ушундай эле адистешүү процесси демография илиминде да ишке ашууда. Учурда 

демография өзүнүн ичинен төмөнкү тармактарга бөлүнөт.  

Демографиялык статистика – демографиянын эң байыркы тармагы. Анын 

предмети болуп калктын кайра калыптануусунун статистикалык мыйзам 

ченемдүүлүктөрүн изилдөө эсептелет. Демографиялык статистиканын милдеттерине 

демографиялык кубулуштарга жана процесстерге статистикалык байкоо жүргүзүү жана 

өлчөө, калктын кайра калыптануусу тууралуу статистикалык маалыматты жыйноо жана 

иштетүү кирет. 

Математикалык демография – предмети катары демографиялык кубулуштардын 

жана процесстердин өз ара байланыштарын изилдөө үчүн математикалык моделдештирүү 

жана божомолдоо саналат. Демографиялык моделдерге өлүмдүн, төрөлүүнүн, 

никелешүүнүн ыктымалдуу таблицалары ж.б.д.у.с. кирет. 

Тарыхый демография – элдердин жана өлкөлөрдүн тарыхындагы демографиялык 

процесстерди изилдейт. Демографиялык процесстер башкалардан инерттүүлүгү менен 

айырмаланат, андыктан мыйзам ченемдүүлүктү аныктоо үчүн узак тарыхый мезгилдерди 
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изилдөө талап кылынат. Ушуга байланыштуу демографиялык процесстерди аңдап 

түшүнүү ар дайым тарыхка кайрылууга мажбурлайт.       

Этникалык демография – салыштырмалуу жаш дисциплина. Ал демография 

менен этнологиянын (этнографиянын) негизинде пайда болгон. Этникалык демография 

калктын табигый кыймылынын көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизүүчү этномаданияттык 

факторлорду талдап, изилдейт. Алардын катарына төмөнкүлөр кирет: 

- социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүнүн деңгээли; 

- репродуктивдүү жүрүм-турумдун өзгөрүшү; 

- ишеним, диндин таасири; 

-урбанизациянын XIX-XX кылымдардагы өсүшү. 

Экономикалык демография – калктын кайра калыптануу процессинин 

экономикалык факторлорун изилдейт. Бул жерде экономикалык факторлор деп калктын 

өсүү темпине, төрөлүү жана өлүү деңгээлине, саламаттыгына, өмүрүнүн узактыгына, 

никелешүүгө, үй-бүлө курууга ж.б.д.у.с. таасирин тийгизүүчү коомдук жашоонун 

экономикалык шарттарынын жыйындысын түшүнүүгө болот. 

Экономикалык демография натыйжалуу социалдык жана экономикалык саясатты 

иштеп чыгууга негиз катары кызмат кылат. 

Социалдык демография (же социологиялык демография) – чейрек кылымдан 

бери жигердүү өнүгүп келе жаткан демографиянын тармагы. Ал демографиялык 

процесстердеги адамдардын субъективдүү жүрүм-турумуна таасирин берүүчү социалдык 

жана социалдык-психологиялык факторлорду изилдейт. 

Мындан сырткары демография илиминин медициналык, юридикалык, аскердик 

ж.б. адистешкен тармактары да бар. 
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Тема: Калк жана демографиялык процесстер жөнүндө маалымат булактары  

1. Эл каттоо  

2. Калктын табигый кыймылын статистикалык эсепке алуу 

3. Калктын учурдук регистрлери  

4. Тандама жана атайын демографиялык изилдөөлөр  

 

 

1. Эл каттоо 

 

Маалыматты натыйжалуу колдонуу үчүн анын келип чыгышы, табигаты жөнүндө 

билүү керек. Ошондо гана маалыматтын, аны жыйноо жолдору менен шартталган, 

мүмкүнчүлүктөрүн, артыкчылыктарын, колдонуу чектерин, кемчиликтерин баалай 

алабыз.        

Демографиядагы маалыматтын негизги булактары төмөнкүдөй: 

1) такай өткөрүлүп турган эл каттоо; 

2) демографиялык процесстерди (төрөлүү, өлүү, никелешүү, ажырашуу) 

статистикалык үзгүлтүксүз эсепке алуу; 

3) калктын күнүмдүк регистрлери (тизмелери, картотекалары); 

4) тандама жана атайын изилдөөлөр.   

Илимий адабиятта эл каттоо түшүнүгүнүн бир нече түрдүү аныктамасы бар. 

Алардын ичинен эң кыскасы төмөнкүдөй: эл каттоо – калктын саны жана курамы 

жөнүндө маалыматты жыйноо боюнча илимий түрдө уюштурулган иш-чара. Бирок бул 

аныктама кыска жана түшүнүүгө оңой болгону менен толук кандуу эмес. Андыктан 

БУУнун (ООН) эксперттери берген аныктаманы келтирүүгө болот: 

Эл каттоо – бул белгилүү бир мезгилде бир өлкөдө жашап жаткан бардык калк 

жөнүндө демографиялык, экономикалык жана социалдык маалыматтарды жыйноо, 

баалоо, талдоо жана жарыкка чыгаруу жалпы процесси. 

Эл каттоо төмөнкүдөй принциптердин негизинде жүргүзүлөт:   

1. Эл каттоо өткөрүлүп жаткан аймактын калкын толук камтуу, башкача айтканда ар 

бир тургунду, анын жынысына, жашына, улутуна, социалдык абалына, жашап жаткан 

жерге болгон укугуна ж.б.д.у.с. карабастан каттоого алуу. Мына ушул сапаттары менен эл 

каттоо мурунку тарыхта болгон элди эсепке алуудан, жана башка заманбап калкты 

эсептөөлөрдөн айырмаланып турат. Себеби аларда изилдөөнүн максатына жараша 

калктын белгилүү бир категориялары гана эсепке алынат.      
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Бул принципти сактоо эл каттоодогу бирден бир чоң кыйынчылыкты туудурат. 

Каттоо учурунда уюштуруучулар элдин күнүмдүк жашоо агымын бузбоого аракет 

кылышат. Ошол эле учурда эл такай кыймылда болуп турат. Каттоо маалында адамдар 

башка аймакта болуп, кайрадан өзүнүн үйүнө кайтып келиши мүмкүн. Ушул себептен ал 

катталбай калышы мүмкүн же тескерисинче ал эки жолу катталып калышы ыктымал 

(убактылуу жана туруктуу жашаган жери боюнча). 

Мындан сырткары, жарандардын кээ бир категориялары, маселен жаңы 

төрөлгөндөр, үйү жоктор (селсаяктар), саякатчылар ж.б.д.у.с. катталбай калышы мүмкүн. 

Ушул сыяктуу маселелер бардык өлкөлөрдө кездешет.  

2. Эл каттоонун үзгүлтүксүз (мезгил мезгили менен) эреже катары 10 же 5 жылдын 

аралыгында өткөрүлүп турушу. 

3. Эл каттоонун максаттарынын мамлекеттин кандайдыр бир жеке 

кызыкчылыктарына тиешеси жоктугу, маселен, салыкка, аскерге чакырыла турган 

жаштардын санына ж.б.д.у.с. Эл каттоо жарандардын мүлкүнө жана жеке 

кызыкчылыктарына тиешеси жок. Каттоо учурунда жыйналган маалымат суммардык, 

көбүнесе таблицалар түрүндө пайдаланылат. Албетте, эл каттоо мамлекеттин эл чарбасын 

башкарууга зарыл болгон маалыматты камсыздоо үчүн өткөрүлөт. Бүгүн мындай 

маалымат эл чарбасы үчүн гана эле эмес, коомдук, илимий  уюмдар үчүн да өтө зарыл 

болуп калды. 

4. Эл каттоону ал кучагына алган бардык аймактарда бирдиктүү программа жана 

бирдиктүү эрежелердин негизинде өткөрүү. Бул принципти сактоо бири-бири менен 

салыштырууга мүмкүн болгон жыйынтыктарды алуу үчүн зарыл. Ар кандай аймакта 

жашаган жана ар түрдүү категориядагы элди сурамжылоодо колдонулуучу каттоо 

барагындагы суроолор бир аз эле өзгөрүп кетсе, алынган жыйынтыктарды салыштырууга 

мүмкүн болбой калат. Ошондой эле каттоо документтерин бир тилден экинчи тилге так 

которуу да бир топ кыйынчылыктарды жаратат.   

Мындан сырткары эл каттоонун программасы мурунку каттоо менен үндөш болушу 

керек. Себеби бул алынган жыйынтыктардын динамикасын, башкача айтканда элдин 

курамында болуп жаткан өзгөрүүлөрдү байкоого өбөлгө түзөт.   

5. Каттоонун индивидуалдуулугу, башкача айтканда ар бир адам жөнүндө өзүнчө 

маалымат чогултуу. Жыйналган маалыматты андан  аркы иштетүүдө индивидуалдык 

маалыматтар атайын программа аркылуу бириктирилип таблицаларга айланат. Бирок 

маалыматты жыйноо этабында ар бир адам тууралуу маалымат өзүнчө алынат. Мындай 

принцип жыйынтыктарды иштетүүдө ар түрдүү комбинацияларды түзүүгө жардам берет. 
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6. Маалыматты калктын өзүнөн алуу. Калк жөнүндө маалыматтар ар түрүү 

документтерде камтылган (паспорт, күбөлүк, милиция, бөлүмүндө, аскер 

комиссариатында, саламаттыкты сактоо органдарында ж.д.у.с.). Бирок документтер 

белгилүү бир чектелген максаттар үчүн түзүлөт жана ал мамлекетке, илимге керектүү 

болгон маалыматтардын бардык түрүн өзүнө камтыбайт.   

7. Калктан алынган маалыматтардын анонимдүүлүгү (жашыруундугу), башкача 

айтканда адамдарды сурамжылоодон алынган маалыматты жашыруун түрдө сактоого 

кепилдик берүү. Маселен, АКШда каттоонун маалыматтарын ачыкка чыгаргандыгы үчүн 

кылмыш жазасы каралаган. 

8. Өзүн өзү айкындоо принциби, башкача айтканда катталып жаткан адамдын өз 

оозунан, кандайдыр-бир документтерди көрсөтүүсүн талап кылбастан жазып алуу (100 

жашка чыккандардан башкасын). Бул принцип элдин каттоого болгон ишенимин 

жогорулатат. 

9. Каттоонун бир мезгилдүүлүгү, башкача айтканда каттоо учурунда  алынуучу 

маалыматтардын бардыгын убакыттын бир мезгилине туш келтирүү (чечүүчү момент же 

элди эсепке алуу моменти). Маселен Түркияда салтка айланып калгандай элди бир эле 

күндүн ичинде, дем алыш күнү катташат. Бул максатта тургундардын үйдөн эшикке 

чыкпоосу тууралуу өкмөттүн атайын буйругу чыгарылат.     

10. Каттоону өткөрүүнүн борборлоштурулган башкаруусу. Эл каттоо – татаал, 

эмгекти көп талап кылган, кымбат турган жана кыска убакыттын ичинде ишке ашырыла 

турган иш-чара (маселен, 2000-жылы АКШда өткөрүлгөн эл каттоого 2,6 миллиард доллар 

сарпталган). Андыктан эл каттоо көп сандаган кызматкерлердин шайкеш жана так ишин 

талап кылат.    

 

Эл каттоодо эсепке алынуучу калктын категориялары  

Статистикада калкты үч категорияга бөлүү кабыл алынган: туруктуу, учурдагы 

жана юридикалык . 

Туруктуу калк – эл каттоо убагында иш жүзүндө кайсы жерде жүрбөсүн белгилүү 

бир аймакта жашаган адамдардын тобу. Башкача атканда учурда белгилүү бир аймакта 

такай (эреже катары бир нече ай) жашап жаткан эл.  

Учурдагы  калк – бул тигил же бул мезгилде белгилүү бир аймакта жүргөн 

адамдардын тобу (алардын бул жерде канча убакыт жүрөөрү, кандай тизмеге киргендиги 

мааниге ээ эмес ).  

 Юридикалык калк – бул  белгилүү бир аймакта жашаган, ошол жерде расмий 

каттоодон өткөн адамдардын тобу.  
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Дүйнө жүзүндө эл каттоонун кыскача тарыхы  

Жерлерди, чарбаларды, алар менен чогуу элдерди статистикалык эсепке алуу 

байыртан эле Кытайда, Японияда, Египетте, Месопотамияда, Грецияда жүргүзүлүп 

келген. Бул өлкөлөрдөгү элди каттоо салык төлөөчүлөрдүн жана аскерлердин (согушка 

жарамдуу калктын) так санын билүү үчүн жүргүзүлүп келген. Маселен Байыркы Римде 

(б.з.ч. 1-к.) храмдарга ар бир жаран жынысына жана жаш курагына жараша наркы ар 

түрдүү тыйындарды алып келүүгө милдеттүү болушкан. Ал тыйындарды эсептөө менен 

калктын жалпы санын, курагын аныктап алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.  

Орто кылымдарда Батыш Европа өлкөлөрүндө жер үлүштөрүн каттоо менен кошо 

элди каттоо да жүргүзүлүп турган. Бирок мындай каттоолор калк жөнүндө толук 

маалымат берген эмес. 

XVIII кылымдын ортосунан баштап капитализмдин, базар мамилесинин өсүшү 

менен элдин саны, курамы жөнүндө маалыматка болгон талап өскөн. Заманбап эл 

каттоонун расмий тарыхы 1790-жылы АКШда, 1801-жылы бир эле мезгилде Англияда, 

Францияда, Данияда, Норвегияда өткөрүлгөн эл каттоо иш-чараларынан башталган. Бирок 

алар көп убакытка чейин жеткиликтүү жүзөгө ашырылбай келген. 

XIX кылымдын жарымында гана жалпы эл каттоону өткөрүүнүн илимий негиздери 

түзүлө баштаган. Алгачкы накта илимий эл каттоо 1846-жылы ири окумуштуу-статистик 

Адольф Кетленин (1796-1874) жетекчилиги астында Бельгияда ишке ашырылган. Анын 

өзгөчөлүгү калкты бир күндүн ичинде иш жүзүндө жашап жаткан жери боюнча жана 

атайын даярдалган каттагычтардын жардамы менен жүргүзүлгөн. Бельгиянын 

тажрыйбасын башка европалык өлкөлөр алып, көпчүлүгү эл каттоо процессин жүзөгө 

ашырышкан. 

1870-1879 жылдары дүйнөдө 48 эл каттоо жүргүзүлсө, 1900-жылдары – 57, XX 

кылымдын биринчи жарымында 74тү ишке ашкан. 1965-жылдан 1994-жылга чейин 851 эл 

каттоо өткөрүлгөн. Ал эми бүгүнкү күндө эл каттоо жүргүзүлбөгөн мамлекет жокко эсе.  

 

 

2. Калктын табигый кыймылын статистикалык эсепке алуу 

 

Калктын табигый кыймылын – төрөлүүнү, өлүүнү, никелешүүнү, ажырашууну - 

эсепке алуу бул окуяларды каттоого негизделген. Ушундай каттоого болгон муктаждык 

алгач батыш европалык чиркөөлөрдө никелөө, ажыраштыруу, жаңы төрөлгөн балдарды 

чокундуруу, өлгөндөрдү көмүү ырым-жырымдарын төлөөнү тариздөө максатында пайда 

болгон. Кийинчерээк мамлекет да калктын ушундай табигый кыймылын каттоого 
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кызыгуусу артып, XVIII  к. баштап Европада мындай каттоолорду жүргүзүү колго 

алынган.      

Бүгүнкү күндө жарандык абалды каттоо актылары милдеттүү мүнөзгө ээ. Маселен, 

төрөлүү, никелешүү, ажырашуу, өлүм расмий катталып, ал документтердин юридикалык 

күчү бар. Жарандардын абалынын актыларында камтылган маалыматтарды эки бөлүккө 

бөлсөк болот. Бир бөлүгүн – административдик мүнөздөгү маалыматтар түзөт (аты, 

фамилиясы, документтердин номери ж.б.д.у.с.). Бул маалыматтар статистика үчүн 

кызыкчылыкты туудурбайт жана иштетилбейт. Экинчи бөлүк – статистикалык мааниси 

бар маалыматтар. Мисалы, төрөлгөндүгү тууралуу актта ымыркайдын жынысы, туулган 

жери, ошондой эле ата-энесинин курагы, улуту, нике абалы, иштеген кызматы, жашаган 

жери сыяктуу маалыматтар жазылган. Ушул маалыматтардын негизинде ата-энесинин 

курагы, улуту, нике абалы ж.б. боюнча төрөлүүнүн көрсөткүчтөрүн эсептеп чыгууга 

болот.                

 

3.Калктын учурдук (күнүмдүк) регистрлери 

 

Калкты күнүмдүк каттоо статистикалык гана эмес, административдик мамлекеттик 

органдар тарабынан да жүргүзүлөт. Алар элдин тизмеси же картотека түрүндө болот. Бул 

картотекалар кадыресе конкреттүү тапшырманы аткаруу үчүн түзүлөт жана калктын 

бардык бөлүгүн камтыбайт, көбүнесе алардын белгилүү бир топторун эсепке алат 

(микрорайондордун тургандарын, социалдык кам көрүүгө муктаждардын ж.б.д.у.с.). Ушул 

регистрлерде юридикалык калк катталгандыгын жана алар иш жүзүндөгү калк менен дал 

келбей калышы мүмкүн экендигин белгилеп кетүү маанилүү. Ошентсе да бул тизмелерди 

колдонуу чектелген. Бирок, белгилүү бир жагдайда аларды статистика үчүн, ошондой эле 

социологиялык изилдөөлөрдө да колдонууга туура келет.               

 

4.Тандама жана атайын демографиялык изилдөөлөр 

 

Жогоруда белгилеп кеткендей эл каттоо – эмгекти көп талап кылган жана кымбат 

баалуу иш-чара (операция). Ошондуктан алар сейрек өткөрүлүп, алардын программалары 

чектелүү сандагы гана суроолорду камтыйт. Ал эми тандама изилдөөлөр аз убакытты, 

күч-аракетти жана каражатты талап кылып, изилдөөчүнү кызыктырган маселе боюнча 

атайын эрежелер боюнча тандап алынган топту иликтөө аркылуу тиешелүү 

жыйынтыктарды алууга, ал жыйынтыктар боюнча бардык калк жөнүндө бүтүм чыгарууга 

мүмкүнчүлүк түзөт. 



15 
 

Тандама изилдөө бүгүнкү күндө демография илиминде кеңири колдонулат. Маселен, 

СССРде ушундай изилдөөлөр (микрокаттоолор) 1966, 1967, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981 

жана 1984-жылдары төрөлүү факторлорун аныктоо максатында жүргүзүлгөн. Ал эми 

АКШда ушундай тандама изилдөөлөр жыл сайын өткөрүлүп, кеминде эле 50 миң аял 

сурамжылоого алынат. 

Бирок тандама изилдөөлөр да көп сандаган персоналды жана каражатты талап 

кылат. Ошондуктан аны дайым эле ийгиликтүү уюштуруп, өткөрүү мүмкүн эмес. Мына 

ошондой жагдайда теориядан четтеп, репрезентативдүү эмес, тандама изилдөөлөрдүн 

эрежелери сакталбаган изилдөөлөрдү өткөрүүгө туура келет. Мындай изилдөөлөр атайын 

изилдөөлөр (башкача айтканда бир чектелген тапшырманы атайын тереңдетип изилдөөгө 

арналган) деп аталат.  
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Тема: Калктын саны жана түзүмү  

1. Калктын саны   

2. Калктын жыныстык түзүмү  

3. Калктын курактык түзүмү 

4. Жыныстык-курактык пирамидалар   

5. Калктын демографиялык улгаюусу  

 

 

1. Калктын саны 

 

Калктын саны демографиялык процесстердин эң кызыктуусу жана эң жөнөкөйү.  

Ошентсе да биз демография курсунун алкагында калктын саны жөнүндө төмөнкү жалпы 

жоболорду билишибиз максатка ылайыктуу. 

Калктын саны – мезгилдин бир моментине (көз ирмемине) байланыштуу көрсөткүч, 

башкача айтканда ал ар дайым убакыттын бир так көз ирмемине тиешелүү. Кандайдыр 

бир жылдагы калк деп айтууга болбойт. Бул туура эмес, себеби бир жылдын ичинде калк 

тынымсыз өзгөрүп турат. Расмий статистикалык булактарда калктын саны кадыресе 1-

январга карата (же “жылдын башына”), же 1-июлга карата (же “жыл ортосуна”), же 31-

декабрга карата (же “жыл аягына”) берилет. Андыктан изилдөө учурунда демографиялык 

маалыматтарды талдап жатканда алар кайсы датага (күнгө) карата берилип жаткандыгына 

дайыма көңүл бурушубуз абзел. 

Ошондой эле биз талдап жаткан калктын саны кайсы административдик-аймактык 

чек араларга тиешелүү экендигине да назар салышыбыз керек. Мындан сырткары, 

калктын категориясына (учурдагыбы, туруктуубу же юридикалыкпы) көңүл буруу зарыл.           

Жер жүзүндөгү элдин саны жаңы доордун башында болжол менен 275 млн. адам, 

1850-ж. - 1 млрд., 1900-ж. — 1,6 млрд., 1930-ж. — 2 млрд., в 1976-жг. — 4 млрд., 1987-ж. 

— 5 млрд., бүгүнкү күндө 6 300 миллиондон ашты. Ал эми БУУнун демографтарынын 

божомолу боюнча дүйнөлүк калктын саны 2050-жылдын ортосунда 9 833 миллион адамга 

жетет. Бул көппү же азбы? Бүгүн да мындан жүздөгөн жылдар мурункудай эле бир топ 

окумуштуулардын арасында калктын саны кескин өсүп кетип,  ал адамзаттын 

маселелеринин бардыгы ошондой келип чыгууда деген пикир үстөмдүк кылат. Алар бул 

өсүүнү стихиялуу, башкарылбаган, жөнгө салынбаган, чаржайыт деп мүнөздөшүүдө. Бул 

пикирлердин баары негизсиз. Себеби адамзат коому пайда болгондон бери калктын 

өсүүсү эч качан стихиялуу болгон эмес, ал тескерисинче ар дайым коомдун өнүгүү 
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мыйзамдарына абдан көз каранды болгон. Учурда бир дагы окумуштуу дүйнө жүзүнө калк 

батпай калгандыгын тастыктай элек жана ал качан болоору да белгисиз.    

Ошондуктан калктын санын биз бир нерсеге карата гана салыштырмалуу түрдө 

баалай алабыз. Маселен, аймактын көлөмүнө, ресурстардын өлчөмүнө ж.б.д.у.с. Жүздөгөн 

жылдар бою бир катар окумуштуулар калктын “оптималдуу”, башкача айтканда ыңгайлуу 

(пайдалуу)  санын аныктоого аракет кылып келишкен. Бирок андан такыр майнап чыккан 

эмес.         

Жогоруда белгиленген маселеге байланыштуу англиялык экономист Томас 

Мальтустун теориясын белгилеп кетүү максатка ылайыктуу. Анын теориясы боюнча 

калктын саны дайыма геометриялык прогрессия менен өсүп, арифметикалык прогрессия 

менен өсүп жаткан азык-түлүктү өндүрүүнүн темпинен озуп кетет. Андыктан бул улам 

күчөп жаткан тамак аш тартыштыгынын негизги себеби болуп эсептелет.            

Калктын өсүшү жана ресурстардын ортосундагы өз ара катнаш абдан 

салыштырмалуу жана өзгөрүп турат. Экономиканын жана илимдин өнүгүшү менен жер 

жүзүндөгү жашоону ресурстук камсыздоонун чеги кеңейтилет.    

Ооба, дүйнөнүн калкы чексиз өсө бериши мүмкүн. Бирок төмөнкү жагдайга да назар 

салышыбыз керек. Маселен, дүйнөлүк калктын өсүшүнүн жылдык орточо темпи 1960-

жылы өзүнүн максимумуна жетип 2.04% түзгөн, ошондон бери калктын өсүүсү 

үзгүлтүксүз жайлап, учурда 1,39% түздү, ал эми БУУнун божомолдору боюнча 2050-

жылга карата 0,47% чейин кыскарат.  

Мындан сырткары, демографиялык маалыматтарды талдап көрсөк ар кайсы 

өлкөлөрдө калктын өсүү темпи ар кандай экендигин көрүүгө болот, ал эми кээ бир 

мамлекеттерде ал нөлдүк деңгээлге жакындады, башкача айтканда калктын саны өспөй, 

тескерисинче кыскарууда. Калктын санынын ушундай кемүүсү демография илиминде 

депопуляция деп аталат. Чынында эле бүгүн бир катар өлкөлөрдүн калкынын саны өспөй 

калды: мисалы, 1990-ж. бери Латвиянын, 1998-ж. бери Беларусь жана Украинанын, 2000-

ж. бери Бельгия, Испания, Германия, Швейцариянын, 2005-ж. бери Япониянын эли. 

Андыктан бүгүн жер жүзүнө киши батпай кеткендиги менен коркуткан окумуштуулар 

жетиштүү. Ошол эле учурда дүйнөдөгү калктын санынын азаюусу тууралуу эч ким 

божомол түзө элек. 
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2. Калктын жыныстык түзүмү 

 

Демография илиминде жыныстардын катышын мүнөздөө үчүн көрсөткүчтөрдүн эки 

түрү колдонулат. Биринчи түр (тип) – калктын жалпы санындагы бир жыныстагы калктын 

пайыздык үлүшү. Мисалы, 2019-жылдын 1-январына карата Кыргызстандагы калктын 

жалпы саны 5 418 299 кишини түзгөн, анын ичинде эркектер 2674773 адам, ал эми аялдар 

2743526 адамды түзгөн. Башкача айтканда аталган датага карата эркектер калктын 49,3%, 

ал эми аялдар 50,6% түзгөн.  

Бирок жыныстардын катышын пайыз менен көрсөтүү анчейин таасирдүү, даана 

эмес. Ошондуктан жыныстык катыштын көрсөткүчүнүн башкача түрү, атап айтканда бир 

жыныстагы калктын санынын башка жыныстагы калк менен катышы 1000ге көбөйтүү 

жолу менен берилет. Мындан алынган сан (цифра) 1000 аялга канча эркек, же 

тескерисинче 1000 эркекке канча аял туура келээрин көрсөтөт. Жогоруда келтирилген 

мисалды колдонуп эсептейбиз. Аялдардын санын (2743526) эркектердин санына (2674773) 

бөлөбүз. Чыккан санды (1,02) 1000ге көбөйтөбүз. Демек 2010-жылдын 1-январына карата 

1000 эркекке 1025 аял туура келген, же аялдар эркектерге караганда 1%га көп болгон. 

Ушундай эле ыкма менен эркектердин санын да эсептеп чыксак болот (974). Демек, бул 

көрсөткүчтү түзүүдө алынуучу катары басымдуулук кылган жынысты, бөлүнүүчү 

иретинде аздык кылган жынысты алабыз.    

Калктын жыныстык түзүмү үч фактордун таасири астында пайда болот: 

1. жаңы төрөлгөндөрдүн ичиндеги жыныстык катыш (биологиялык константа 

– туруктуу белги); 

2. өлүмдөгү жыныстык айырмачылыктар; 

3. калктын миграциясындагы жыныстык айырмачылыктар. 

Негизинен, орточо эсеп менен эркек балдар кыздарга караганда көбүрөөк төрөлөт, 

алардын катышы 100 кызга 105-106 бала болот. Дегеле жер планетасында эркектер 

алдарга караганда 2%га көптүк кылат. Эркектердин басымдуулук кылышы негизинен 

өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө (Кытайда, Индияда, Пакистанда, Сауд Аравиясында ж.б.) 

байкалат. Жыныстардын ушундай катышын шарттаган факторлор ар бир өлкөдө ар башка.  

Бир мамлекеттерде бул миграциялык процесстерге байланышкан, экинчилеринде 

аялдардын басмырланган абалы менен түшүндүрүлөт.     
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3. Калктын курактык түзүмү 

 

Калктын курактык түзүмү бардык коомдук процесстердин жүрүшүндө чоң роль 

ойнойт. Ошондой эле ал демографиялык көрсөткүчтөрдүн көлөмүнө жигердүү таасирин 

тийгизет. Маселен, жаш курактык түзүмдө, башкача айтканда калктын курамында 

жаштардын үлүшү көп болсо, анда никелешүүнүн жана төрөлүүнүн деңгээли жогору 

болот. Ошол эле учурда демографиялык процесстер калктын курамдык түзүмүнө өз 

таасирин берет. Маселен, төрөлүүнүн деңгээли түшүп кетсе калктын демографиялык 

каруусу башталат, башкача айтканда калктын курамында улгайгандардын саны көбөйөт. 

Демек, калктын курактык түзүмү бардык демографиялык процесстер менен тыгыз 

байланышта турат.                        

Курактык түзүм топтордун жана салыштырмалуу көрсөткүчтөрдүн жардамы менен 

сүрөттөлөт Мындан сырткары, курактык түзүм кадыресе жыныстык түзүм менен чогуу 

каралып, адатта калктын жыныстык-курамдык түзүмү жөнүндө сөз кылабыз. Көбүнесе 

бир жылдык жана беш жылдык курактык топторду бөлүп карашат, бирок талдоонун 

максатына жараша башка да топтор каралышы мүмкүн. 

Бир жылдык топто бир топко тең курактагы же бир жылда төрөлгөндөр 

бириктирилет. Адамдарды мына ушундай топторго бөлүштүрүү курактык түзүмдү 

талдоонун жакшы мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачат. Андыктан демографтардын көпчүлүгү 

бир жылдык курактык топ менен иштөөнү жактырышат. Бирок бир жылдык топтогу 

курактык түзүм жөнүндөгү маалыматтар өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн. Бул курактык 

аккумуляция процессине байланыштуу болот. Калктын курактык түзүмү тууралуу 

маалыматтын негизги булагы болгон эл каттоо учурунда адамдарды курагы алардын өз 

оозунан (эч кандай документтерди талап кылбастан) жазып алынат. Көпчүлүк адамдар 

өздөрүнүн жашын тегеректеп, болжолдуу түрдө айтып коюшат. Маселен, хриситиан 

өлкөлөрүндө жашты адатта аягы 0 же 5 менен аяктаган санга чейин тегеректеп коюшат. 

Мына ошондуктан аягы 0 же 5 сандары (башка сандар да болушу мүмкүн) менен аяктаган 

курактык топтордун саны башка топторго салыштырмалуу басымдуулук кылып кетиши 

мүмкүн. Курактык аккумуляциянын натыйжасында калктын курактык түзүмү тууралуу 

демографиялык маалыматтардын бурмаланышына алып келиши мүмкүн. Андыктан 

демографтар курактык аккумуляция менен калктын курактык түзүмү тууралуу 

маалыматты жыйноо этабында эле күрөшүшөт. Кийинки мезгилде курактык 

аккумуляцияны азайтуу максатында респонденттер толгон курагын эмес, туулган жылын 

көрсөтүүгө өтүшкөн. Учурда социалдык өнүгүүнүн натыйжасында калктын билим 

деңгээлинин өсүшү менен курактык аккумуляция дээрлик жокко чыгарылды.    
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Беш жылдык курактык топтор демографияда кеңири колдонулат. Бул жерде адамдар 

бир топко беш  жылдык аралык менен бириктирилет (0-4, 5-9...). Беш жылдык топ 

калктын курактык түзүмү жөнүндө (компакттуу) чакан маалымат алганга мүмкүндүк 

берет жана курактык аккумуляцияны дээрлик жымсалдап, жокко чыгарат. 

Бардык демографиялык документтерде жана БУУнун эсептеринде кабыл алынган 

курактык топтордун бөлүнүшү төмөнкүдөй: 

 0 жаш 

 1-4 жаш 

 5-85 жаш аралыгында (5-9, 10-14... буларды ачык интервал деп аталган 85 жаш 

аяктайт жана андан жогорулар).           

 

4. Жыныстык-курактык пирамидалар 

 

Калктын курактык, тагыраак айтканда жыныстык-курактык түзүмүн талдоо 

максатында жыныстык-курактык пирамидалар колдонулат.    Жыныстык-курактык 

пирамида эки жактуу, тилкелүү диаграмманы элестетип, кадимки эле координаталар 

тутумунда түзүлөт. Ордината огунда эркин масштабда курактык топтордун шкаласы, 

абцисса боюнча белгилүү бир курактагы элдин саны чагылдырылат. Эркектердин саны 

ординатанын сол жагында, аялдардыкы оң жагында жайгашат. Ар бир курактык топ 

горизонталдык тилке түрүндө берилип, анын аянты тиешелүү курактын санына 

пропорционалдуу.   

Курактык пирамидалар бир жылдык же беш жылдык курактык топтор боюнча 

түзүлөт. Бирок бир жылдык курактык пирамидаларга артыкчылык берилет, себеби алар 

маалыматты көбүрөөк камтыйт.  

Курактык пирамидалар абсолюттук же салыштырмалуу сандардын негизинде 

куралат. Пирамидада эң негизгиси – бул анын конфигурациясы (түзүлүшү). Андыктан 

аларды салыштырмалуу маалыматтардын негизинде түзүү максатка ылайыктуу. Маселен, 

калктын саны 100, 1000 же 10000 сыяктуу өзгөрбөс чоңдуктар катары кабыл алынат, ал 

эми ар бир жыныстык-курактык топтор калктын жалпы санына бөлүнөт жана жогоруда 

көрсөтүлгөн көбөйтүүчүгө (1 жана 0дөр түрүндөгү) көбөйтүлөт. Биз ошондо гана бардык 

калктарды (алардын чоңдугуна көз карандысыз) салыштырууга ылайыктуу 

пирамидаларды алабыз. Пирамидалар мезгилдин бир моментине карата калктын абалын 

чагылдырат. 
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Жыныстык-курактык пирамидалардын жардамы менен калктын башка да 

түзүмдөрүн жасаса болот. Маселен, никелешүү, миграция ж.б. пирамидаларын түзсө 

болот.    

Жыныстык-курактык пирамидалар чыныгы пирамидалар сыяктуу эле курактын 

жогорулашы менен курактык топтордогу   адамдардын саны азайып, тилкелер кыскарат. 

Идеалдуу (бардык жагы төп келишкен же төрөлүү жана өлүүнүн саны узак убакытка 

чейин өзгөрүүсүз калган) калктын пирамидасы эки капталы тең үч бурчтукту элестетмек 

(аялдар тарапка бир аз кыйшаюу менен). Бирок мындай пирамиданы алуу мүмкүн эмес, 

себеби төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн саны убакытка жараша өзгөрүп турат. 

Төрөлүүнүн кескин түшүп кетиши курактык түзүмдө тиешелүү чуңкурду пайда кылат. 

Бул чуңкур эч качан түзөлбөйт, ал жүз жылга чейин ушул чуңкурга туш келип 

төрөлгөндөр өлүп жок болмоюнча сакталат. Тескерисинче төрөлүүнүн санынын кескин 

өсүшү пирамидадагы томпокту (уркуюп чыгып турган жерди) жаратат. Төрөлүүнүн 

жогорулашы жана төмөндөшү курактык пирамидадагы “демографиялык толкундарды” 

пайда кылат (20-30 жылдык лаг менен).          

Жогоруда белгилегендей курактык түзүм элдин кайра жаралуу мүнөздөрү менен 

тыгыз өз ара аракетте болот. Ушундай өз ара аракеттешүүнүн үч түрүн бөлүп карашат:          

 

1. Жөнөнкөй тип  

 

                            

2. Стационардык тип                                          3. Регрессивдүү тип 
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1. Төрөлүүнүн жана өлүүнүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлгөн калктын кайра 

жаралуу тиби. Мындай калктын пирамидасынын түбү кең (балдардын санынын 

көптүгүнөн), ал эми чокусу шпиль сыяктуу учтуу болот (улгайган куракка чейин 

жашагандардын санынын аздыгынан). Каптал жактары чуңкурайган парабола түрүндө 

болот. Калктын кайра жаралуусунун мындай тиби жөнөкөй деп аталат. Себеби мурунку 

коомдордун бардыгы ушундай типке ээ болушкан, азыр да ушундай пирамидага ээ 

мамлекеттер бар.    

2. Коомдун өнөр жайдык жана социалдык өнүгүүсү менен өлүмдүн жана төрөлүүнүн 

саны кыскарган. Калктын санынын өсүшү жайлап, акыр аягында токтоп калат. Курактык 

түзүмдүн тышкы кебетеси коңгуроого окшошуп калат.    Мындай типти кыймылсыз же 

стационардык деп койсок болот.          

3. Андан аркы өнүгүү өлүмдүн кыскарышына же токтоп калышына алып келет, 

ошол эле мезгилде төрөлүүнүн санынын азайышы улантылат. Депопуляция процесси же 

калктын өлүп жок болуусу башталат. Курактык түзүм өлгөндүн күлүн салып коюучу 

кутуга окшошуп калат. Калк улгайып, анын курамындагы карыгандардын саны өсүп, 

жаштар кыскарат. Калктын кайра жаралуусунун мындай тибин регрессивдүү, 

депопуляциялык же деградациялык деп аташат. 

 

5. Калктын демографиялык улгаюусу 

 

Мамлекеттеги төрөлүүнүн төмөндөшү жана жашоонун орточо узактыгынын өсүшү 

менен калктын курактык түзүмүндө жашы улгайгандардын санынын өсүү 

тенденцияларынын байкалышы калктын демографиялык улгаюусу деген атка ээ болгон. 

Жашоонун орточо узактыгынын жогорулашы ал калктын улуу топторунда, б.а. 60 

жылдан жогорку, ишке ашкан учурда гана калктын улгаюусу болушу мүмкүн.            

Калктын демографиялык улгаюусунун деңгээлин баалоо үчүн атайын иштелип 

чыккан шкалалар колдонулат.  Эгерде БУУ тарабынан иштелип чыккан ыкманы колдоно 

турган болсок, анда калктын курамындагы 65 жаштагылардын үлүшү 4-7%түзсө, коом 

улгаюунун босогосунда турат деп айтууга болот, ал эми 7%дан ашса калктын 

улгайгандыгы тууралуу далилдейт.  
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Тема: Калктын табигый кыймылынын жалпы коэффициенттери  

1. Демографиялык көрсөткүчтөр жөнүндө жалпы түшүнүк  

2. Калктын табигый кыймылынын коэффициенттери  

 

 

1. Демографиялык көрсөткүчтөр жөнүндө жалпы түшүнүк 

 

Демографиялык кубулуштарды өлчөөчү бардык көрсөткүчтөрдү  абсолюттук жана 

салыштырмалуу деп эки негизги түргө бөлүүгө болот.  

Абсолюттук көрсөткүчтөр (же чоңдуктар) – бул жөн гана демографиялык 

кубулуштардын суммасы (адатта белгилүү бир убакытка же убакыт аралыгына, көбүнесе 

жыл ичине карата берилет). Аларга, мисалы, белгилүү бир датага карата калктын саны, 

төрөлгөндөрдүн саны, өлгөндөрдүн саны (бир жылдагы, айдагы, бир нече жылдар 

аралыгындагы ж.б.).  

Абсолюттук көрсөткүчтөрдүн маалыматтуулугу аз, алар талдоо иштеринде адатта 

баштапкы маалымат (сырье, чийкизат) катары салыштырмалуу көрсөткүчтөрдү эсептеп 

чыгуу үчүн колдонулат. Алар салыштырмалуу талдоого жараксыз, себеби алардын өлчөмү 

калктын санына жараша болот жана алар менен дайыма пропорциялык абалда турат 

(башкача аларды өндүргөн зат менен). Маселен, «өлүмдүн саны 200 миң адамга 

төмөндөдү» деп айтууга болбойт. Өлгөндөрдүн санынын кыскарышы жалпы калктын же 

анын түзүмдөрүнүн санынын кыскарышына байланыштуу болушу мүмкүн. Дагы башка 

мисал келтирсек. Маселен, 2019-жылы Казакстанда 12 миң бала, ал эми Кыргызстанда 6 

миң бала төрөлсө, Казакстандагы төрөлүүнүн саны Кыргызстанга карагандаэки эсеге 

жогору деп айтууга болбойт. Анткени Казакстандын элинин  саны Кыргызстандыкынан 3-

4 эсеге көп. Ошондуктан кубулуштардын санын аны пайда кылган калктын саны менен 

салыштырып анын интенсивдүүлүгүн аныктаганга болот жана салыштырганга ылайыктуу 

түргө келтирүү мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде ушундай жол менен Казакстанды жана 

Кыргызстанды салыштырсак, анда тескерисинче Казакстанга караганда Кыргызстанда 

төрөлүүнүн деңгээли 1,7 эсеге жогору экендигин көрөбүз. 

Салыштырмалуу талдоо үчүн, статикада же динамикада болобу, салыштырмалуу 

гана көрсөткүчтөрдү колдонуу керек. Алар дайыма бөлчөк түрүндө болот, андыктан 

аларды салыштырмалуу деп коет. Бөлчөктүн алынуучусу – белгилүү бир мезгилге карата 

белгилүү бир демографиялык кубулушту мүнөздөөчү көрсөткүч, ал эми бөлүнүүчүсү – 

калкты жалпы санын мүнөздөгөн көрсөткүч.  
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Кандайдыр бир эки же андан көп көрсөткүчтү салыштыруудагы эң негизги талап – 

кубулуштун түздөн түз салыштырылып жаткан касиетинен башкаларын теңдеп салуу (же 

жокко чыгарып салуу).  

Салыштырмалуу көрсөткүчтөр өз кезегинде эки түргө бөлүнөт: ыктымалдыктар 

жана коэффициенттер. Ыктымалдык, ыктымалдык теориясынан белгилүү болгондой ишке 

ашкан (болгон) окуялардын ишке ашуусу (болуусу) мүмкүн болгон окуялардын 

ортосундагы катышты билдирет. Бул жерде, албетте, болгон жана болуусу мүмкүн 

окуялар кубулуштардын бир түрүнө таандык болушу керек.   

Коэффициенттердин ыктымалдыктардан айырмасы, аларда демографиялык 

кубулуштар калктын бардыгы менен катышта болот. Тажрыйбада коэффициенттер 

көбүрөөк колдонулат.  

Маселен, убакыттын белгилүү бир моментине карата калктын орточо санын карап 

көрөлү. Бул коэффициент оңой эле эсептелинет. Жыл ичиндеги калктын өсүүсүн бир 

калыпта деп элестетип, калктын орточо жылдык санын жарым сумма катары жылдын 

башына жана аягына карата (же келерки жылдын башына) эсептеп чыгууга болот. 

 

2.  Калктын табигый кыймылынын коэффициенттери  

 

Эми калктын табигый кыймылынын коэффициенттеринин формулаларын карайлы. 

Алгач шарттуу белгилер жөнүндө түшүнүктөрдү тактап алуу максатка ылайыктуу 

(тилекке каршы нотация же шарттуу белгилерди формулаларга келтирүү демография 

илиминде бир стандартка келтирилген эмес). Баш тамгалар менен абсолюттук 

көрсөткүчтөр, кичинекей тамгалар менен – салыштырмалуу көрсөткүчтөр белгиленет. Бул 

жерде, N – эсептелүүчү мезгил аралыгында (календардык жыл, квартал, жарым жыл ж.б.) 

төрөлгөндөрдүн саны, ал ошондой эле кошумча маалыматтарды чагылдырган (жашы, 

нике абалы) жогорку жана төмөнкү индекстери менен болушу мүмкүн; ал эми кичинекей  

n – төрөлүүнүн (төрөттүн) жалпы коэффициенти; М – эсептелүүчү мезгилдеги 

өлгөндөрдүн саны; m - өлүмдүн жалпы коэффициенти; ТӨ - табигый өсүш, башкача 

айтканда төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн ортосундагы айырмасы; Kтө - табигый өсүштүн 

коэффициенти; В – никелешүүлөрдүн саны; b – нике коэффициенти; D – 

ажырашуулардын саны, d – ажырашуулардын жалпы коэффициенти; Т – эсептелүүчү 

мезгилдин узактыгы жылдар менен. 

Демек мына ушул шарттуу белгилерди билүү менен калктын табигый 

кыймылынын коэффициенттерин математикалык формулалар түрүндө жазып көрсөтүү 

болот. 
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1. Төрөлүүнүн жалпы коэффициенти  
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4. Никенин жалпы коэффициенти  
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5. Ажырашуунун жалпы коэффициенти 

.1000



PT
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Бөлүүдөн чыккан сан же чоңдук абдан Кичине болот, андыктан аны 1000ге 

көбөйтөбүз, башкача айтканда 1000 кишиге туура келген демографиялык кубулуштардын 

санын чагылдырабыз. Жыйынтыгында биз промилле менен белгиленген көрсөткүчтү 

алабыз ( латын сөзүнөн – pro mille – пайыздан (проценттен) 1000 эсеге аз бирдик). 

Промилле белгиси - ‰ .  

Калктын абсолюттук саны. Белгилүү бир убакытта белгилүү бир аймакта жашап 

жаткан адамдардын санын мүнөздөйт. Бул көрсөткүч – бир моментке гана тиешелүү.  

Эгерде биз эки ар башка эл каттоонун жыйынтыктарын билсек, ан калктын 

абсолюттук санынын өзгөргөндүгүн эсептеп чыга алабыз. Бул өзгөрүү абсолюттук өсүш 

(кемиш) деп аталат.   

Калктын табигый кыймылынын жалпы коэффициенттери өздөрүнүн 

артыкчылыктарына жана кемчиликтерине ээ. Артыкчылыктарына төмөнкүлөр кирет: 
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a. калктын сандарындагы айырмачылыктарды жоготот (себеби 1000 кишиге эсептелип 

чыгат жана ушундай жол менен ар түрдүү сандагы калкы бар аймактардын 

демографиялык процесстеринин деңгээлин салыштырууга мүмкүндүк берет); 

b. бир эле сан менен татаал демографиялык кубулуштарды мүнөздөйт, башкача 

айтканда жалпылоочу мүнөзгө ээ; 

c. оңой эсептелет; 

d. аларды эсептеп чыгуу үчүн расмий статистикалык басылмалардан ар дайым керектүү 

маалыматтарды табууга болот; 

e. түшүнүүгө оңой. 

Ушуну менен катар эле, жалпы коэффициенттердин бир кемчилиги бар. Калктын 

курамынын бир өңчөй болбогондугуна байланыштуу бөлчөктүн бөлүүчүсүндө 

коэффициенттерди эсептөөдө алардын өлчөмү калктын түзүмүнө, биринчи кезекте 

жыныстык-курактык түзүмүнө көз каранды болуп калат.          
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Тема: Төрөт жана репродуктивдүү жүрүм-турум  

1. Төрөт жөнүндө демографиялык түшүнүк  

2. Төрөт көрсөткүчтөрү 

 

 

1. Төрөт жөнүндө демографиялык түшүнүк 

 

Төрөт  демографиядагы негизги маселелерден болуп эсептелет. Учурда өлүмдүн 

салыштырмалуу төмөн деңгээлиндеги шарттарда калктын кайра калыптануусу 

жалпысынан төрөттүн деңгээли жана динамикасы менен аныкталат.  

Төрөт – бир муунду түзүүчү же муундардын жыйындысы – калкты түзүүчү 

адамдардын тобундагы балдардын массалык төрөлүү процесси. Төрөт деген сөздү 

демографиялык маанисинде колдонуу биринчи кезекте аял чындыгында төрөгөн тирүү 

балдардын санына тиешелүү. Төрөттү демографиялык изилдөө адам баласынын төрөлүшү 

же репродукцияга байланыштуу феномендер менен байланышкан. Төрөттү массалык 

процесс катары айрым аял же жеке үй-бүлөдөгү балдардын төрөлүүсүнөн айырмалап 

кароо керек. Төрөт процесс катары жеке төрөлүүлөрдүн санынан түзүлөт.  

Акыркы мезгилдерге чейин төрөт түшүнүгү тукумдуулук түшүнүгү менен бир 

катарда каралып келген. Бирок бул жаңылыштык болуп эсептелет. Эки түшүнүк тыгыз 

байланышта болгону менен алар эки башка категориялар. 

Төрөттү жана тукумдуулукту бөлүп кароо зарылчылыгы 1960-жылдардан баштап, 

төрөттү изилдөөдөгү социологиялык ыкмалардын өнүгүшүнөн келип чыккан. 

Изилдөөчүлөр төрөттү жөнгө салуунун эркке байланышкан аспектилерине көбүрөөк 

көңүл бура баштаган, Ушуга байланыштуу балдардын төрөлүүсүнүн санына жана 

убактысына тиешелүү субъективдүү факторлорду объективдүү факторлордон так 

айырмалап кароо талап кылынган.     

Тукумдуулук – аялдын, эркектин, нике жубунун балдардын белгилүү бир санын 

(түйүлтүүгө) төрөөгө болгон биологиялык жөндөмдүүлүгү. Ал аялдын тирүү төрөй ала 

турган балдардын саны менен өлчөнөт.  

Негизинен тукумдуулук толугу менен иш жүзүнө ашпайт. Адамдын биологиялык 

түр катары орточо тукумдуулугу – өмүрүнүн аягына чейин 10-12 тирүү төрөлгөн баланы 

түзөт. Бирок иш жүзүндө бул сан 8ден сейрек гана ашат. 
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Социологиялык-демографиялык изилдөөлөрдө тукумдуулук репродуктивдүү 

жүрүм-турумдун бир фактору катары каралат. Заманбап шарттардагы өлүмдүн төмөндүгү 

жана тукумдуулуктун жогорулугу пайда алып келбей калды.  Тукумдуулук өтө эрте пайда 

болот (аялдарда – 12-13 жашында, эркектерде – 14-15 жашында), ал эми үй-бүлө куру 

үчүн экономикалык өз алдынчалыкка жетишүү курагы мектептик жана жогорку билим 

алуунун мөөнөттөрү узарганына байланыштуу артка жылды. Мына ушундай жыныстык 

жана социалдык жетилүүнүн ортосундагы ажырымдын өсүшү медициналык гана эмес, 

социалдык-психологиялык көйгөйлөрдү да жаратууда. Тескерисинче, тукумдуулуктун 

басаңдоо курагы жашоо турмуштун шарттары жакшырган сайын алдыга жылып жатат. 

Ошол эле мезгилде экономикалык өнүккөн өлкөлөрдө аялдар репродуктивдүү жүрүм-

турумун 35 жашка чейин эле токтотуп жатышат.       

Жалпысынан алганда төрөт – бул тукумдуулукту иш жүзүнө ашыруу, ал өз 

учурунда экономикалык, маданияттык, психологиялык шарттардан көз каранды болот.   

 

 

2.Төрөт көрсөткүчтөрү 

 

Демография илиминде демографиялык процесстерди, кубулуштарды изилдөөнүн 

эки ыкмасы колдонулат: 1) шарттуу муун ыкмасы жана реалдуу муун ыкмасы. Андыктан 

төрөт көрсөткүчтөрү биринчи кезекте убакыттын белгилүү бир мезгилине (адатта – 1 

жылга) жана белгилүү бир когортаны же муунду мүнөздөгөн көрсөткүчтөргө бөлүнөт. 

Биринчиси белгилүү бир мезгилдин ичинде байкалган төрөттү, экинчиси белгилүү бир 

аялдардын тобуна мүнөздүү төрөттү же репродуктивдүү жүрүм-турумду мүнөздөйт.  

Төрөт – белгилүү бир социалдык чөйрөдөгү төрөлүүнүн саны. Төрөттү өлчөөчү эң 

жөнөкөй ыкма – бул төрөттүн жалпы коэффициенти (ал жөнүндө биз өткөн лекциябызда 

сөз кылганбыз).  Бирок бул көрсөткүчтү колдонуудан алыс болушубуз максатка 

ылайыктуу. Муну менен катар эле төрөттүн атайын коэффициенти да колдонулат. Ал 

тирүү төрөлгөндөрдүн санынын 15тен 49 жашка чейинки аялдардын (жылдык) орточо 

санына болгон катышын көрсөтөт. 

Төрөттүн атайын коэффициенти төмөнкүдөй формула менен эсептелет: 
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бул жерде F1549 — төрөттүн атайын коэффициенти; N — төрөлгөндөрдүн саны;  4915W
 — 

15тен 49 жашка чейинки аялдардын (жылдык) орточо санына. 

Төрөттүн мыкты көрсөткүчүн табуудагы кийинки кадам болуп төрөттүн курактык 

коэффициенттерин табуу эсептелет. Ал төмөнкүчө эсептелет  
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бул жерде Fх — төрөттүн курактык коэффициенти; Nx — аялдардын «х» жашындагы 

төрөлгөндөрдүн саны; хW  — «х» курагындагы аялдардын саны. 

 Демек, курактык коэффициент «х» жашындагы энелерден төрөлгөндөрдүн жылдык 

санынын ушул жаштагы бардык аялдардын санына катышын көрсөтөт.  

 Курактык коэффициенттер бир жылдык жана беш жылдык курактык топтор 

боюнча эсептелет.  

 Төрөт көрсөткүчтөрүн бириктирип турган бир жалпы көрсөткүч зарыл. Ал – 

төрөттүн суммардык коэффициенти деп аталат. 

    Төрөттүн суммардык коэффициенти төрөттүн курактык коэффициентин суммалап 

жана ар бир курактык интервалга (аралыкка) көбөйтүү менен эсептелип чыгат. 

Жыйынтыгында сумма 1000ге көбөйтүлүп, башкача айтканда орточо 1000 аялга карата 

эсептелип чыгат.  

(ТСК)  
49

15

,001,0xFnСКР       же            

 

бул жерде ТСК – төрөттүн суммардык коэффициенти; Fx — курактык коэффициент; n — 

курактык интервалдын узундугу. 

 Төрөттүн суммардык коэффициенти орто эсеп менен бир аял өзүнүн 15тен 50 

жашка чейинки жашоосунда канча бала төрөөрүн көрсөтөт (бирок бул жерде бүткүл 

репродуктивдүү мезгилде ушул муундун төртөтүн курактык коэффициенти эсепке 

алынып жаткан жылдагыдай эч өзгөрүүсүз калуусу шарт болуп саналат). 

Суммардык коэффициент төрөттүн эң жакшы көрсөткүчү болуп эсептелет. Ал 

төмөнкү артыкчылыктарга ээ: 

1. Анын өлчөмү калктын курактык түзүмүнүн өзгөчөлүктөрүнөн жана аялдардын 

репродуктивдүү контингентинен көз каранды эмес; 

2. Бул көрсөткүч бир сан менен эле калкты кайра калыбына келтирип туруучу 

катары төрөттүн деңгээлин бир сан менен эле баа берүүгө мүмкүндүк берет. 
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Тема: Өлүм демографиялык кубулуш катары  

1. Өлүм жөнүндө демографиялык түшүнүк  

2. Өлүмдүн деңгээлин өлчөөчү көрсөткүчтөр  

 

 

 

1. Өлүм жөнүндө демографиялык түшүнүк 

 

Өлүм – бул белгилүү бир мезгил аралыгында белгилүү бир калктын ичиндеги 

өлүмдөрдүн жыштыгы (же ар түрдүү куракта келүүчү жеке өлүмдөрдөн куралган муундун 

өлүп жок болуу процесси). 

Өлүмдүн деңгээли бир катар көрсөткүчтөр менен өлчөнөт. Алардын ичинен эң 

жөнөкөйү - өлүмдүн жалпы коэффициенти. Анын кемчиликтери жөнүндө биз өткөн 

лекцияларыбызда айтканбыз. 

Демография илими мурунку тарыхый мезгилдердеги калктын өлүмү тууралуу 

чектелген гана маалыматка ээ. Археологдордун, этнографтардын, орто кылымдын жазуу 

булактарынын маалыматтары өткөн доорлордо өлүмдүн деңгээли жогору болгондугун 

айгинелейт.  

Маселен, XVII кылымдын экинчи жарымына чейин калктын арасында өлүмдүн саны 

өтө жогору болгон, жада калса элдин эң бай бөлүгү, европалык аристократиянын ичинде 

да жашоонун орточо узактыгы 35 жашка жеткен эмес.  

 

2. Өлүмдүн деңгээлин өлчөөчү көрсөткүчтөр  

 

Өлүмдүн абалы жана тенденциялары жөнүндө өлүмдүн курактык коэффициенттери 

тагыраак маалымат беришет. Алар бир жылдык жана беш жылдык курактык топтор 

боюнча эсептелет. Көпчүлүк учурда өлүмдүн деңгээлинин тенденцияларын талдоо 

максатында беш жылдык коэффициенттер колдонулат. Алар төмөнкү формула менен 

эсептелинет: 

         ,1000
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бул жерде тх — өлүмдүн курактык коэффициенти,; Мх — «х» курагында өлгө курагында 

өлгөндөрдүн саны (адатта бир жыл ичинде); P х —   эсептелинүүчү мезгилдин 

ортосундагы «х» курактагы калктын саны (адатта орточо бир жылдык).  
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Балдардын өлүмүнүн коэффициенти. Бул коэффициент менен 1 жашка чейинки 

балдардын өлүмүнүн деңгээли өлчөнөт. Учурда ымыркайлардын (0 жаш) жана балдардын 

(15 жашка чейин) курактарын бөлүп карап, аларга тиешелүү ымыркайлардын жана 

балдардын өлүмдөрүн айырмалашат. Ымыркайлардын өлүмүнүн коэффициенти 

жашоонун күтүлүүчү орточо узактыгынын коэффициенти менен бирге калктын турмуш 

шартынын жана маданий деңгээлинин маанилүү көрсөткүчү болуп саналат.  

Балдардын өлүмүнүн коэффициенти төмөнкүдөй формула аркылуу эсептелет:  
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бул жерде tm0  — «t» эсептелүүчү жылдагы балдардын өлүмүнүн коэффициенти; tM 0  

жана 1

0

tM  — «t» эсептелүүчү жылдагы жана «t-1» андан мурунку жылдагы 

төрөлгөндөрдүн ичинен бир жылга жетпей өлгөн балдардын саны; N 
t
 жана N 

t-1 
—  «t» 

эсептелүүчү жылдагы жана «t-1» андан мурунку жылдагы төрөлгөн балдардын саны. 

Бул формула балдардын өлүмүнүн деңгээлин өтө так эсептеп чыгууда колдонулат. 

Бирок тажрыйбада көбүнесе  балдардын өлүмүнүн жакындатылган өлчөөлөрү 

колдонулуп, ал 1920-жылы немис демографы жана математиги Йоханнес Ратс (1854—

1933)  иштеп чыккан формула менен эсептеп чыгарылат: 
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бул жерде шарттуу белгилер жогорудагыдай эле мааниге ээ. 

Мындан сырткары эң жөнөкөй формуланы колдонсо болот. Ал эсептелинүүчү 

жылдардагы төрөлүүнүн санынын туруктуулугун талап кылат.  
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Ошентип бул жерде «t» эсептелинүүчү жылдагы «0» курагындагы өлгөн балдардын санын 

ошол эле жылдагы төрөлгөн балдардын санына бөлүп коюу жетиштүү болот. 

 

Өлүмдүн ыктымалдык таблицалары (же өлүм таблицалары) 

 

Өлүм таблицалары өлүмдүн абалын жана деңгээлинин тенденцияларын талдоо үчүн 

эң мыкты куралдар. Алар эң көп колдонулуучу жана демографиялык маанилүү 

таблицалар. Алгачкы лекцияларыбызды сөз кылган Дж. Граунт биринчи иштеп чыккан 

өлүм таблицасы демографиянын илим катары пайда болушуна өбөлгө түзгөн. 
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Өлүм таблицаларында бир муундун баштапкы саны убакыттын өтүшү менен 

өзгөрүлбөс чоңдук катары кабыл алынат жана ал 1ге барабар болот, андан соң бир 

курактан экинчи куракка өткөндө (0дөн чектелген куракка – 100 чейин же андан көп) 

муундун баштапкы тобу өлүмдүн натыйжасында 1ден 0гө чейин азайып жүрүп олтурат. 

Демек, өлүм таблицасында бардык сандар (төрөлгөндөрдөн башкасы) 1ге барабар, 1 ден 

аздары бөлчөктөр. Бөлчөк сандардын көп болуп кетишин болтурбас үчүн таблицанын 

негизин (же төрөлгөндөрдүн санын) 100000 ге же 10000ге барабар деп алышат. Бирок 

10000ден кем эмес болушу керек.    
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