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Студенттердин эсине:   

Бул файлда 8,9,10- лекциялардын конспектиси берилди. Ар бир конспектте лекциянын 

аты, лекцияда каралуучу негизги суроолор, лекциянын аягында студенттердин алган 

билимин текшерʏʏ ʏчʏн контролдук суроолор жана колдонулган адабияттардын 

негизгилери берилди. Файлдын эң акырында аралык сынак ʏчʏн 1-8 лекцияда каралган 

материалдардын негизинде контролдук суроолордун тизмеси сунушталды. 

8- Лекциянын конспектиси – 1-9 бет  

9- Лекциянын конспектиси – 10 – 19 бет  

10-Лекциянын конспектиси – 20- 29 бет 

Ара сынактын суроолору – 30-32 бет 

 

8 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

Интервьюерлер менен иш алып баруу жана сурамжылоо иштерин жʏргʏзʏʏ 

Суроолор: 

 

1. «Интервьюердин» кесип катары келип чыгуу тарыхы 

2. Интервьюердин ишинин мʏнɵзʏ, кесиптик сапаттары 

3. Интервьюердик кесипке даярдоо процесси 

4. Интервьюердин ишиндеги оорчулуктар 

5. Сурамжылоо (анкетирование, интервьюирование) процесси  

 

1. «Интервьюердин» кесип катары келип чыгуу тарыхы 

 

Интервьюер терминин колдонуунун эки мааниси бар. 1- бул же тигил проблема боюнча 

коомдук пикирди топтоо максатында кесипкɵйлʏк менен анкеталык сурамжылоо 

жʏргʏзгɵн же алектенген киши.  

2- басмада, телевидениеде же радиодо иштеген, кандайдыр бир проблема же бир 

коомчулуктун кызыгуусун арттырган материал боюнча темага туура келген объекттен 

интервью алуу жана аны даяр материал кылып берʏʏ менен алектенген журналист 

эсептелет.  

 

Интервьюер деген кесип – абдан эле жаш кесиптердин бири болуп эсептелет. Ал XX к. 30-

жылдарында АКШда, Германияда, Испанияда коомдук пикирди сурамжылоонун 

жайылышы менен ортого чыккан. Ал убакта маалымат чогултуу дагы кесипкɵйлʏктʏ талап 

кыла турганы жɵнʏндɵ сɵз деле болгон эмес. Маанилʏʏ болгону респонденттин ɵзʏ 

ишенген адамга табигый маалымат берʏʏсʏ, маек куруусу эсептелген. 
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Андыктан интервьюерден маек куруунун техникасын билʏʏ же атайын маек куруунун 

ыкмаларын ɵздɵштʏрʏʏсʏ боюнча сɵз деле болгон эмес. Ошол кездеги коомдук пикирди 

изилдеп жаткандардын максаты же кʏчʏ интервьюердин маек куруу учурунда 

кɵрʏнбɵшʏнɵ, анын респондент менен сʏйлɵшʏʏ процессинде маектешʏʏчʏ катары 

болбошуна багытталган, анткени алардын ою боюнча диалог куруунун жаратылышына 

каршы келет деп тʏшʏнʏшкɵн. Буга байланыштуу атайын методикалардын жыйындысы 

катары бул кесип ɵнʏккɵн эмес, ал эми интервьюердин ишинин сапатын баалоо анын 

социалдык ɵлчɵɵ учурунда жасалган каталарынын саны менен бааланган. 

 

1980-жылдардан тарта алынган материалдарды кайра иштетʏʏ, статистикалык 

жыйынтыктарды чыгаруу, интервьюлардын аудио жазылмаларын угууну стандарттуу бир 

шаблон менен жʏргʏзʏʏ практикага киргизиле баштаган.  Ошол учурда интервьюердин 

ишинин сапатынан кɵп нерселер кɵз каранды экени белгилʏʏ болгон. Изилдɵɵнʏн 

жыйынтыгына респонденттин  алдын ала кʏтʏʏсʏ, анын ролдук даярдыгы таасир бере 

турганы аныкталган. Интервью алуу бул бир искусстводур. Бул жерде интервью берип 

жаткан киши робот эмес, ал маек кура турган адам ɵзʏ сыяктуу адам экенин жана ага жакын 

экенин сезе билʏʏсʏ керек. 

 

2. Интервьюердин ишинин мʏнɵзʏ, кесиптик сапаттары 

 

Кесипкɵй интервью алуунун методикасы бʏгʏнкʏ кʏнгɵ чейин такталып бʏткɵн жок, улам 

жаңы нерселер менен толукталууда, керексиз учурлар чыгарылып салууда. Даяр 

методиканы кайра карап чыгууга улам жаңы жʏргʏзʏлгɵн чыныгы социалдык-

психологиялык изилдɵɵлɵр тʏрткʏ болууда.  

Ошентип интервьюердин ишинин маңызын коомдук пикирди сурамжылоо аркылуу же 

анкета толтуруу аркылуу маалымат топтоо тʏзɵт.  

 

Интервьюердин иши сырттан караганда абдан жеңил сезилет, бирок интервьюер иш 

жʏзʏндɵ бир кыйла кыйынчылыктар менен кездешет жана бул объективдʏʏ проблема 

катары 20-к. 90-жылдарында такталып баштаган. Мичиган университетинин 

изилдɵɵчʏлɵрʏ профессионалдык интервью жʏргʏзʏп жатып интервьюер бир эле учурда 

эки татаал маселени карашат деп билишкен.  

 

1-си, репрезентация. Изилдɵɵчʏ изилдɵɵгɵ чыгуунун алдында тандаманы колуна алат. 

Тандамага туура келʏʏчʏ респонденттерди табуу оңойго турбайт, эгер аны бузса изилдɵɵ 

репрезентативдʏʏ болбой калат.   

 

2-си ɵлчɵɵ б.э. Сурамжылоо учурунда маектешʏʏнʏн алып баруу мʏнɵзʏнɵн, ал тургай 

жʏргʏзʏʏ ылдамдыгынан (ритмден) изилдɵɵнʏн жыйынтыгы кɵз каранды, т.а., оң жана 

терс жооптордун саны ага байланыштуу болот.  

Кɵпчʏлʏк тандаган жоопту ачыктоодон кɵрɵ, тескерисинче терс жоопторду тʏшʏндʏрʏʏ 

(эмне ʏчʏн башкалардан ɵзгɵчɵлɵнʏп ушундай жооп бердим...) кɵп убакыт алат.  Суроо-
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жооптун тездик темпте болушу жооп берʏʏчʏнʏ оң жооп берʏʏгɵ тʏртɵт. Ал эми изилдɵɵчʏ 

ушул сыяктуу провокациялык моменттерден качышы керек. 

 

Сапаттуу интервью жʏргʏзʏʏ боюнча кɵптɵгɵн техникалык ыкмалар бар. Адатта 

интервьюер респондентти 1 минуттан ашыгыраак маек курууга тартса, демек интервьюнун 

толук кандуу боло тургандыгына 80-90% ыктымалдуулук бар. Ошон ʏчʏн интервьюер 

максималдуу респонденттин кɵңʏлʏн бурдурууга аракет жасоосу керек.  

 

Интервьюердин маектешʏʏчʏ менен болгон ɵз ара аракеттенишʏʏ ишинде ʏч тʏрлʏʏ 

кеңири тараган практиканы бɵлʏп кароого болот: 

 Маалымат алуу ʏчʏн атайын уруксаат алуу: кээде респондент эмнеге катышып 

жатканы боюнча качан анкета бʏтʏп жатканда кабары болот; 

 Жооп берʏʏдɵн баш тартышы мʏмкʏн («Мен жооп бергим келбейт» же «Бул 

боюнча пикирим жок» ж.б.) жана диалогду узартуудан баш тартат; 

 Айкын болбогон нерсени/абалды жана шектенʏʏлɵрдʏ оңдоо («Мен так билбейм») 

 

Мындай учурда интервьюер респондентти шектенʏʏ абалынан чыгаруу ʏчʏн жеткиликтʏʏ, 

кошумча, аны нервничать эттирбеген суроолорду бериши керек. Чыныгы талаа иштери 

учурунда теориядан дагы башка абалдар жаралышы мʏмкʏн жана интервьюерлер 

белгиленген стандарттарды бузушуна тʏрткʏ болот.  

 

Мисалы, маршруттук тизмеде 100 квартира берилген болсо, сурамжылоо учурунда 

алардын 30унда киши жок., дагы 20 сы эшигин ачпай коюшту же баш тартышты, ал эми 

калгандары дагы шаардын четинде жашашат. Аларга жетʏʏ интервьюерге оңойго турбайт. 

Ошол учурда интервьюер жооп берʏʏгɵ даяр болгондорду сурап башташат. 

 

Интервьюердин жумушчу милдетине тɵмɵнкʏлɵр кирет: адрестик-маршрут боюнча 

сурамжылоо жʏргʏзʏʏ жана анкетирование, телефондук сурамжылоолор, кɵчɵдɵгʏ 

интервью, максаттуу топтун жайгашкан жеринен анкета жʏргʏзʏʏ, холл-тесттер, жасалган 

иш боюнча отчет даярдоо.    

 

 Интервьюерлердин кесиптик сапаттары жана ага карата талаптар 

 

Кесиптик талаптар. Интервьюер сабаттуу сɵзгɵ/кепке ээ болушу керек. Дикциясында 

дефект болбошу керек. Андан жайдары, жакшы жана тегиз (ровное) маанай талап кылынат. 

Статистикалык маалыматтарга таянсак, анда пессимисттик маанайда болгондорго 

оптимисттерге караганда 4 эсе кɵп жооп берʏʏдɵн баш тартышат. Ɵзгɵчɵ талап сырткы 

турушуна, келбетине дагы кɵңʏл бурулат. Максималдуу нейтралдуулук – негизги шарт. 

Кийим, бут кийим, прическа, аксессуарлар – булар интервьюердин социалдык  

таандыктыгын кɵргɵзбɵш керек.  

Негизги максат – респонденттерди кыжырдантпоо жана жаман ассоциация калтырбоо. 

Интервьюердин сапаттары: 



SOS-204   Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн методологиясы жана  методикасы I (Сандык)                Sayfa 4 

Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

 
 

Психологиялык туруктуулук: респондент сурамжылоодон баш тарткан учурда кɵбʏнчɵ 

орой формада баш тартышы мʏмкʏн. Мындай учурда эмоцияга алдырууга болбойт. 

Азыраак баш тартуусу ʏчʏн жайдары, угууга жɵндɵмдʏʏ, сырды сактай ала турган адам 

экенин кɵрсɵтʏʏсʏ керек. Ошентип, интервьюер ишин жакшы аткарыш ʏчʏн бираз артист 

жана психолог дагы болуусу керек. Бир эле сʏйлɵшʏʏгɵ жɵндɵмдʏʏ болбостон, адамдарга 

подход табууну билиш керек жана ден-соолугу жакшы болуш керек, анткени ал 

респонденттерди табуу ʏчʏн ал кɵптɵгɵн аралыктарды жɵɵ басышы керек.  

 

Интервьюердин жакшы сапаты тɵмɵнкʏлɵрдɵн турат: 

1. Анын индивидуалдык жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏнɵн; 

2. Методиканы жакшы билишинен; 

3. Социологиялык даярдыгынан; 

4. Кайсы областта изилдɵɵ жʏргʏзгɵн жатса ага болгон даярдыгынан. 

Бул аталган жɵндɵмдʏʏлʏктɵр бири бирин толуктап турат. 

 

Индивидуалдык жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏ - кесиптик жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏнʏн сыртындагы 

адамдын тɵрɵлгɵндɵн бар болгон же социалдык кабыл алган сапаттарынын жыйындысы.  

 

Коомдо интервью жʏргʏзʏʏгɵ жɵндɵмдʏʏлʏгʏ бар адамдар абдан кɵп. Бирок интервью 

жʏргʏзʏʏгɵ таптакыр ылайыгы жок адамдар дагы жок эмес. Андай адамдар канчалык 

окуулардан, даярдыктардан ɵтпɵсʏн мурдагы каталарды кайтадан кетире берет. Ал эми 

интервью жʏргʏзʏʏгɵ жɵндɵмдʏʏ адамдар социологдор тарабынан иштелип чыккан 

бардык методикалык принциптерди, талаптарды эч кандай проблемасыз эле аткара 

алышат. 

Китептерде интервьюерлер жɵнʏндɵ берилген маалыматтар дайыма эле туура келе 

бербейт. Кɵбʏнчɵ бул ишке орто жана жашы улгайып калган аялдар туура келет дешет. 

Начар интервьюер болуп – врачтар, мугалимдер, студенттер эсептелинет, анткени алар 

сынчыл келишет жана ɵз пикирлерин дагы таңуулашат. Ошондой болсо дагы жакшы 

интервьюерлер деп 30-50 жаш арасындагы, ачык маанайлуу, сʏйлɵшɵ билген жана ɵз оюн 

таңуулабаган аялдар эсептелет. 

 

3. Интервьюердик кесипке даярдоо процесси 

 

Интервьюерди даярдоо этабы – изилдɵɵдɵгʏ эң татаал жана маанилʏʏ этап б.э. Изилдɵɵчʏ 

команда бир адистин тандама тʏзʏʏдɵгʏ же анкета даярдоодогу катачылыгын кɵрсɵ, аны  

жоюуга аракеттенишет. Ал эми интервьюердин респондент менен бетме бет калып 

кетирген катасын оңдоо мʏмкʏн эмес. Негизи булар кимдер? 

 

Интервьюердин интервью жʏргʏзʏʏгɵ болгон жɵндɵмдʏʏлʏгʏн аныктоо ʏчʏн атайын 

тестирлɵɵ методикасы иштелип чыгат. Бул методиканы иштеп чыгуу абдан белгилʏʏ. 

Аларды тʏзʏʏнʏн 1-этабында, профессиограмма иштелип чыгат, т.а., ошол кесиптин 

мыктысы болуу ʏчʏн эмпирикалык верификацияланган инсандык сапаттардын 

жыйындысы  иштелип чыгат.  2-этабында, ошол сапаттарды сандык ɵлчɵɵ ʏчʏн тест 
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иштелип чыгат. Бул батыш ɵлкɵлɵрʏндɵ, АКШда кеңири колдонулат, бизде, Россияда 

азырынча жеткиликтʏʏ эмес.  

 

Методикалык адабиятта интервьюерлердин ар тʏрдʏʏ типтери баяндалган. Мисалы 

жакшы интервьюер «бериш жана алыш керек» деген маани менен мʏнɵздɵлɵт. Ал 

респонденттен керек болгон гана маалыматты албастан, о.э. респондентке моралдык 

канааттануу сезимин дагы бере билиши керек. Белгилʏʏ болгондой жакшы жʏргʏзʏлгɵн 

интервью сурамжылоого катышып жаткан адамга терапевтикалык  таасир берет: 

тынчсызданууну алып салат, чечим кабыл алууга жардам берет, ɵздʏк баасын жогорулатат 

ж.б.  

 

Ал эми начар интервьюерлердин тиби боюнча адабияттарда кеңири жазылган. Мисалы, ага 

тɵмɵндɵгʏ типтер кирет: 

 «интервьюер-миссионерлер» маалымат алуунун ордуна респонденттерге 

кандайдыр бир ɵзʏ кɵздɵгɵн идеясын жеткизʏʏ эсептелет; 

 моралисттер; 

 «шамалчандар» (олуттуу эместер); 

 бийликти сʏйгɵндɵр; 

 тынчсыздануучулар; 

 сентименталдуулар; 

 шаблон менен иш алып баруучулар. 

Албетте бул тизме дагы да уланат. 

 

Интервьерлердин арасында анын пикири менен респонденттин ой-пикири дал келбегенде 

чыдай албай, жинденгендер бар. Мындай адамдар албетте жакшы интервьюер боло албайт. 

Бул сыяктуу катачылыкты кетиргендерди тʏздɵɵ ыктымалдуулугу абдан аз.  

Методикага ээ болуу - бул жеке жɵндɵмдʏʏлʏктɵрдɵн айырмаланып, окутуунун негизинде 

ишке ашат. Интервьюерлерди даярдоодо окутуунун орду абдан чоң. Мисалы ушул боюнча  

Америкада жʏргʏзʏлгɵ экспериментти айтса болот. 

 

Демек, интервьюерлерди тандоодо алгач адамдардын интервью жʏргʏзʏʏгɵ болгон 

жɵндɵмдʏʏлʏгʏн байкоо керек жана аларды окутуу зарыл. Интервьюерлерди окутууда 

сɵзсʏз тʏрдɵ теория жана практика айкалыштырылышы керек. Теоретикалык окуулар ʏчʏн 

окуу китептери, методикалык кɵрсɵтмɵлɵр, лекциялык материалдар керек, ал эми 

практикалык окуу ʏчʏн атайын даярдалган тренингдер ɵтʏлʏшʏ керек. 

 

Социологиялык даярдоо негизинен ʏч тараптан керек: 

1-ден, ар бир интервьюер бааланбай турган пикирлердин анализи принцибин (принцип 

анализа без оценочных суждений) жакшы ɵздɵштʏрʏшʏ керек. Демек, угуп жатканда 

баалабастан угуу же нейтралдык абалда болууну тʏшʏндʏрɵт; 

2-ден,   социологиялык (1-кезекте теориялык) даярдык респонденттердин айтканын туура 

тʏшʏнʏʏ демек, же т.а., бул интервьюер менен респондент ар башка субкультурадан 

болгондо жана ар тʏрдʏʏ кесиптик областтарга таандык болгондо келип чыгат; 
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3-дɵн, кɵрʏлʏп жаткан даярдык, окутуу, интервьюердин каттоого жана релеванттык 

темаларды калыптандырууга  болгон жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏн ɵнʏктʏрɵт. 

 

Изилдɵɵнʏн предметтик областына даярдоо. Интервью жʏргʏзʏп жатканда, мисалы, 

изилдɵɵ предмети экономика боло турган болсо, интервьюерден экономисттин, эгер, 

медицинада болсо (деталдуу анамнездерди чогултууда) – медиктин, эгер эмоционалдык 

реакцияларды изилдɵɵ керек болсо психологдун квалификациясы талап кылынат. 

Предметтик даярдык жалпы социологиялык даярдык сыяктуу эле интервьюердин 

релеванттуу темаларды тандоосуна жана туура тʏшʏнʏʏгɵ болгон жɵндɵмдʏʏлʏгʏн 

жогорулатат. 

 

Жогоруда аталган сапаттар бири бирин толуктап турат жана ɵз ара бири бирин алмаштыра 

алат. Албетте аталган сапаттарга ээ болгон интервьюер жогорку сапаттагы адис болуп 

эсептелет.  

 

Интервью жʏргʏзʏʏгɵ жɵндɵмдʏʏ адамдарды тандоо жана аларды окутуп даярдоо кыска 

убакытта ишке ашат. Бирок социологиялык базасы бар адамдар аз болгонуна байланыштуу 

сырттан орто квалификациядагы адамдарды алууга болот жана аларга методика боюнча 

окутуу курсун ɵткɵзʏʏ керек. 

 

Интервьюерлер тарабынан кетирилген каталар абдан кɵп, жана аларды топтоштуруп ʏч 

топко бɵлсɵ болот: 

 интервьюер менен респонденттин ортосундагы психологиялык контактты бузуучу 

каталар жана алардын кесепетинен респондент «ɵзʏнɵ ɵзʏ жамынат»; 

 респонденттин берип жаткан маалыматы интервьюердин катачылыгынан 

бурмаланып баштайт жана акырында респондент чыныгы оюн эмес, жалган оюн 

билдирет; 

 изилдɵɵнʏн максатына туура келбеген (релеванттык эмес) маалыматтардын 

берилишине алып келʏʏчʏ каталар. Мындай маалыматтар туура, кеңири да болушу 

жана респондент ʏчʏн маанилʏʏ болушу мʏмкʏн, бирок алар интервьюерди 

изилдɵɵнʏн максатына жетʏʏсʏнɵ жол ачпайт.  

 

Айта кетʏʏчʏ нерсе кээде жогоруда белгиленген катачылыктар интервьюер тарабынан 

атайын методикалык максатта жасалат. Абдан «катуу» типте интервью алуунун максаты 

атайын психологиялык климаттын бузулушуна алып баруу, ал тургай респонденттин 

интервью берʏʏдɵн баш тартуусу менен дагы аякташы мʏмкʏн. 

 

Кээде интервьюер респонденттин дагы «ачылып сʏйлɵшʏ» ʏчʏн релеванттык эмес темада 

сɵз баштайт. Албетте, эгер интервью алуу учурунда ушундай ыкмаларга баруу менен 

маалымат топтоого боло турганы такталган болсо, анда ката эмес, эгер 

пландаштырылбаган учурда – бул ката б.э. Интервью жʏргʏзʏʏ жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏнɵ 

карата окутуу жана даярдоо жеке жана топтук дагы болушу мʏмкʏн. 
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Жеке окутуу учурунда катачылыктардын булагы болуп тажрыйбалуу интервьюер же 

респондент эсептелет. Yйрɵнчʏк интервьюер тарабынан окутуу ʏчʏн алынган интервью 

мʏмкʏн болушунча диктофонго жазылышы керек, анткени аягында талкуу болуш ʏчʏн 

жана артыкчылыктарды жана кемчиликтерди белгилемек ʏчʏн. Айрым учурда 

тажрыйбалуу интервьюер дагы респонденттин эмне айткысы келгенин билбеши мʏмкʏн, 

мындай учурда катанын булагын аңдаган киши репсонденттин ɵзʏ болот.  

 

Бул жердеги оорчулук, респондент квалификациялуу социолог болбогондуктан катаны 

так, илимий тилде тʏшʏндʏрʏп, жеткиликтʏʏ кɵргɵзʏп бере албашы мʏмкʏн. Муну 

жоюунун 1 жолу – бул  жɵнɵкɵй респонденттин ордуна адис-социологду алса болот. 2- 

жолу, интервьюнун жазуусун жогоруда айтылган ʏч киши: окутуучу, интервьюер, 

респондент биргеликте отуруп угушу зарыл. Угуп жатып, квалификациялуу интервьюер 

комментарий берип жатып, респонденттин тигил же бул суроого эмне ʏчʏн мындай же 

тигиндей реакция кылганын сураш керек.   

 

Азыркы кʏндɵ окутуу - интервью учурунда фонетикалык тренажерду колдонуу 

эффективдʏʏ болот. Ал тренажердо интервьюнун фонограммасы жазылган жана 

кетирилген тажрыйбасыз интервьюердин методикалык катачылыктарын талкуулайт, 

бирок эч ким колдонбой келишет.  

Кээде топтук окутуу эффективдʏʏ дешет. Бул жерде 15-20 кишиге тренинг ɵтʏлɵт.  

Окутуучу абдан квалификациясы кʏчтʏʏ адис болуш керек.  Топто чындыгында жаңыдан 

ʏйрɵнʏп жаткандар менен бирге мурдатан интервью алууга тажрыйбасы бар, бирок дагы 

жаңы нерселерди ʏйрɵнʏп, квалификациясын жогорулатууга кызыкдар адамдар болсо 

дагы абдан жакшы.  

 

Ар бир интервьюерге ɵзʏн окуу учурунда сынап кɵрʏʏсʏнɵ мʏмкʏнчʏлʏк берилет. Баары 

биргеликте артыкчылыктар, кемчиликтер жɵнʏндɵ сʏйлɵшʏшɵт, талкуулашат жана бул ар  

бир респондентке кандайдыр бир деңгээлде психологиялык коопсуздукту сезʏʏсʏнɵ 

жардам берет. Практикант бир эле ал эмес башкалардын дагы кемчиликтерин кɵрɵт жана 

башкалардын артыкчылыктарын, жетишкендиктерин ɵздɵштʏрɵ алат.  

 

Топ менен окутууда, катышуучулар роль ойноо методу менен алектене алышат. Бул жерде 

топтогулар белгилʏʏ бир ролдорду ойношот жана аягында талкууга алынат.  

Мисалы: 

 

Дискуссия тɵмɵнкʏ суроолордун тегерегинде болот: 

 Респондент, интервьюер жана байкоочулар ар бир катышуучунун ролу жɵнʏндɵ 

кандай пикирде? 

 Респондент менен интервьюер эмне ʏчʏн жасай турганын жасашты? 

 Интервьюер кандай суроо бериш керек эле, респондент кандай реакция кылды, 

кетирилген кемчиликтерди кантип жойсо болот? 
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Ошентип, интервьюга болгон жалпы даярдык квалификациялуу интервьюерлерди 

даярдоого барабар. Тереңдетилген интервью жʏргʏзгɵн интервьюерлер менен 

формалдашкан интервью жʏргʏзгɵн интервьюерлердин айырмасы бар.  Тереңдетилген 

интервью жʏргʏзʏʏчʏ интервьюерлер абдан жогорку деңгээлдеги кесиптик даярдыкка ээ 

болуусу керек, ал эми формалдашкан интервьюда бираз башка. 

 

4. Интервьюердин ишиндеги оорчулуктар 

 

Интервьюердин иши жеңил эмес: 

 Интервьюер тааныбаган, ар тʏрдʏʏ адамдар менен жакшы маанайда сʏйлɵшʏʏгɵ 

дайыма ɵзʏн даярдашы керек. Бардык эле адамдар буга жɵндɵмдʏʏ эмес, ɵзгɵчɵ 

узак убакытка сʏйлɵшʏʏ ʏчʏн. 

 Интервьюер абдан тыкан жана педант болушу керек: суроо артынан суроо бергенди, 

анкета артынан анкета толтурганды эрктʏʏлʏк жана сабырдуулук менен аткарышы 

керек жана бардык жоопторду каттоосу зарыл. 

 Интервьюердин чынчыл болуусу шарт, т.а. анкетаны ɵзʏ отуруп толтуруп койбошу 

керек. Тандамадагы берилген респондентти тапканга чейин иштеши керек. 

Акыркы жылдары сурамжылоого жооп берʏʏдɵн баш тарткандардын саны ɵсʏп баратат. 

Албетте бул тандамадагы респонденттерди табуунун кыйындатууда.  

 

5. Сурамжылоо (анкетирование, интервьюирование) процесси  

 

Интервьюер сɵзсʏз аткарышы керек болгон инструкция алат, эгер аны аткарбаса 

изилдɵɵнʏн сапатына таасири тиет. Бул инструкцияда тɵмɵндɵгʏлɵр кɵрсɵтʏлʏшʏ керек: 

 изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн максаты, милдеттери жана ɵткɵзʏʏ убагы; 

 тандаманын процедураларынын ачыкталышы;  

 топтордун ɵзгɵчɵлʏгʏ же анкетадагы айрым суроолорго кɵңʏл бурулушу керектиги.  

 

Интервьюер анкеталарды жана башка респонденттерге таратылуучу материалдарды алат. 

Интервьюерге тандамадан алынган респонденттердин саны, алардын мʏнɵздɵɵлɵрʏ 

берилет.  

 

Интервьюер анкетаны жана бардык методикалык материалдарды абдан дыкаттыкта окуйт.  

Изилдɵɵ учурунда интервьюер талаа иштери боюнча супервайзер-уюштуруучу менен 

дайыма байланышта болот.  

Сурамжылоо бʏткɵндɵн кийин ар бир анкетанын толтурулушу боюнча «ревизия» жасалат. 

Андан кийин талаа иштери учурундагы болгон бардык иштер, проблемалар боюнча талаа 

иштери боюнча жетекчиге отчет даярдайт жана анкеталар менен биргеликте ɵткɵзʏп берет.  

  

Интервьюну кодировкалоо жана сурамжылоонун натыйжаларын кайрадан иштетʏʏ 

Ар бир интервью миңдеген сɵздɵрдʏ камтышы мʏмкʏн. Андагы маалыматтарды 

жалпылаштыруу ʏчʏн жоопторго коддор берилет. Мисалы «ооба» деген жооп болсо «1» , 

«жок» болсо «2»,  «айта албайм» десе «3» деген сандар ыйгарылат. Респондент кайсы 
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жоопту тандаса, интервьюер туура келген жанындагы кодду белгилейт. Кээде анкетада 

ачык суроолор болот, т.а. жооптор жана коддор алдын ала коюлбаган учурлар болот. 

Интервьюер респонденттин берген жообун ɵзʏ жазып алат.  

 

Анкета ɵткɵзʏлгɵндɵн кийин аны атайын кодировщикке беришет.  Бул жоопторду 

окшоштугу боюнча топтоштуруп, кодировщик тʏзгɵн кодировка боюнча код коюп чыгат. 

Жалпылаштырылган кодду алыш ʏчʏн 100-150 анкетадагы алынган жооптор окулуп, 

топтоштурулуш керек, анан код берилет.  Анкетадагы ачык суроолордун жоопторуна код 

коюлгандан кийин компьютердик программага киргизилет. 

 

Контролдук суроолор: 

1. «Интервьюер» кесип катары качан келип чыккан? 

2. Интервьюердин ишинин мʏнɵзʏ, кесиптик сапаттары кандай? 

3. Интервьюердик кесипке даярдоо процесси канчалык даражада жолго коюлган? 

4. Интервьюердин ишиндеги оорчулуктар анынишинин сапатына кандай таасир 

тийгизет? 

 

 

Колдонулган адабияттар: 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: 

Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004. — С.249-281 

2. Социология: призвание и профессия / http://jourssa.ru /sites /all/files /volumes 

/2014_4 /Iarskaya_Interview_2014_4.pdf 

3. Бергер. П. Социология как способ времяпрепровождения С.1-11. / https: // 

socioline.ru/ pages/ p-berger- sotsiologiya-kak-sposob-vremyapreprovozhdeniya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

Анкеталык сурамжылоонун тʏрлɵрʏ жана типтери 

https://socioline.ru/pages/p-berger-sotsiologiya-kak-sposob-vremyapreprovozhdeniya
https://socioline.ru/pages/p-berger-sotsiologiya-kak-sposob-vremyapreprovozhdeniya
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Суроолор: 

1. Сурамжылоо метод катары 

2. Анкеталык сурамжылоо жʏргʏзʏʏнʏн ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ 

3. Анкетанын структурасы/тʏзʏлʏшʏ  

4. Анкетаны конструкциялоонун методикалык принциптери 

5. Анкетердун функциясы 

 

1. Сурамжылоо метод катары 

 

Сурамжылоо (türk. Anket/Sormaca), (eng. Interview), (русск. Опрос): 

Социологиялык изилдɵɵдɵ алгачкы маалыматты чогултуунун кеңири тараган 

методдорунун бири сурамжылоо б.э. Сурамжылоо аркылуу бул же тиги маселелер боюнча 

коомдун ой-пикирин аныктоого болот. 

 

Сурамжылоо кɵптɵгɵн илимдер тарабынан дагы колдонулат. М., статистикада калктын 

тʏзʏлʏшʏ, эмгек ресурстары, бюджетти  колдонуу, ʏй-бʏлɵнʏн тʏзʏлʏшʏ ж.б.у.с. коомдун 

турмуш-тиричилик чɵйрɵсʏндɵгʏ  кɵптɵгɵн маалыматтарды чогултуу ʏчʏн колдонушат. 

Журналисттер адатта салт катары интервью методуна окурмандарга, теле кɵрʏʏчʏлɵрдʏ 

кызыктыра турган актуалдуу маалыматтарды алуу ʏчʏн кайрылышат, бирок алардын алган 

интервьюсу социологиялык изилдɵɵдɵгʏ интервьюдан айырмаланып турат. Педагогдор 

мурунку ɵтʏлгɵн сабакта берилген материалдардын окуучулар тарабынан канчалык 

деңгээлде ɵздɵштʏрʏлгɵндʏгʏн текшерʏʏ максатында сурамжылоого кайрылышат. 

Врачтар оорунун себебин (анамнезди) билʏʏ ʏчʏн стандарт суроолордун жыйындысын 

пациенттерге беришет.  

 

Кандай болгон кʏндɵ дагы берилген суроолор логиканын талаптарына жооп берʏʏсʏ зарыл 

жана сурамжылоо учурунда тʏзʏлгɵн абалды, сурамжылоого катышуучулардын 

психологиялык мʏнɵздɵмɵлɵрʏн эске алуусу шарт.   

 

Социолог башка сфералардын адистеринин жʏргʏзгɵн сурамжылоосунан айырмаланып, 

таанып билʏʏ милдеттерин чечет. Алгачкы маалымат бир гана сʏйлɵшʏʏ учурунда 

чогултулат.  

Социологдон эреже катары жеке адам жөнүндө эмес жеке адамдардын тобу жөнүндө 

маалымат алуу талап кылынат. 

Бирок сʏйлɵшʏʏнʏн бир нече варианттары бар: жеке же кыйыр (анкета аркылуу, телефон 

аркылуу, почта аркылуу ж.б.), жазуу тʏрʏндɵ же оозеки тʏрʏндɵ, индивидуалдуу же 

топтук.  

Сурамжылоонун  классификациясы төмөндөгүдөй түрлөргө дагы бөлүнөт: респондент 

менен өз ара аракеттенишүү ыкмасы боюнча (М., жеке сурамжылоо. Мындай 

сурамжылоолор изилдөөчүнүн респондент менен түздөн-түз байланышында өтөт), 

аралыктагы сурамжылоо деп.  

Сурамжылоонун эң кеңири тараган тʏрʏ болуп анкета жолу менен сурамжылоо эсептелет. 

2. Анкеталык  сурамжылоо жʏргʏзʏʏнʏн ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ 
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Анкета жүргүзүү / толтуруу (türk. Anket yapma), (eng. Questioning), (русск. 

Анкетирование): 

бул сырттан, т.а., интервью алуучунун респондент менен кыйыр байланышы жана 

ошондой эле, интервьюер менен респонденттин түздөн-түз байланышы аркылуу ишке 

ашырылуучу сурамжылоонун жазуу түрү. Ал төмөндөгүдөй эки учурда колдонулат:  

а) көп сандагы респонденттерди салыштырмалуу кыска убакытта сурап чыгуу зарыл 

болгон учурда;  

б) респонденттердин көз алдында жазуу түрүндөгү суроо китепчеси туруп, жооп берүүдө 

терең ойлонушу керек болгон учурда колдонулат.  

 

Анкеталык сурамжылоо жүргүзүү айрым учурларда гана изилденип жаткан коомдун бүт  

мүчөлөрүнө арналбаса, көбүнчө ал тандалган гана топко багытталат.  

Ошондуктан, анкеталык сурамжылоо жүргүзүү аркылуу алынган маалыматтын 

ишенимдүүлүгү жана аныктыгы эң алгач тандаманын репрезентативдүүлүгү (тактыгы) 

менен байланыштуу. Бул ыкманын негизги куралы болуп анкета эсептелет.   

 

Анкеталык сурамжылоо жүргүзүүнүн түрлөрү: респонденттердин санына карап: 

индивидуалдуу/жеке, топтук, жалпы болуп бөлүнөт. Анкеталык сурамжылоо жүргүзүүдɵ 

камтуу мүмкүнчүлүгүнө жараша: жалпы – бул тандалып алынган топтун бүт мүчөлөрүн 

сурамжылоо; тандама – бул тандалып алынган топтун айрым гана мүчөлөрүн сурамжылоо 

деп бөлүнөт. Ошондой эле, респондент менен байланыш түзүү түрүнө жараша: жакындан 

– мында изилдөөчү анкетёрдун катышуусу менен; сырттан - анкетёр катышпай туруп, 

анкета почта аркылуу жөнөтүлүп, же басма сөзгө жарыяланып, же интернетке 

жарыяланып, же жашаган жерине, иштеген ишине карата анкеталык сурамжылоо 

жүргүзүлөт.  

 

Анкета (türk. Anket/ Sormaca), (eng. Questionnaire), (русск. Анкета): (франц. тил. enquête - 

суроолордун тизмеси) - социологиядагы алгачкы маалыматты алуу үчүн методикалык 

курал/инструментарий болуп эсептелет, т.а., жазуу түрүндө сурамжылоо аркылуу 

маалыматты топтоо үчүн колдонулган суроо тизмесинин (сурамжылоо баракчасынын) көп 

түрдүүлүгү. Анкета бул - белгилүү бир эрежелердин негизинде түзүлүп, бири-бирине 

тыгыз байланышкан суроолордун жыйындысын камтып турган жана саны жагынан 

көбөйтүлгөн документ.  

 

Анкета респондент тарабынан өз алдынча окулуп, толтурулууга (анкетёрдун катышуусуз), 

же анкета жүргүзүүчү тарабынан (анкетёр) (өзү катышып сурамжылоо, жеке же топтук) 

киргизилген көрсөтмөлөрдөн кийин толтурууга ыңгайлашкан. Сурамжылоо учурунда 

анкетанын мазмуну, суроолордун жайгашышы, тили жана суроо түзүү стили, толтуруу 

боюнча методикалык көрсөтмөсү жана анын графикалык түзүлүшү респонденттин өз 

алдынчалыгын жогорулатуу үчүн өтө маанилүү. 

Ошондуктан анкетаны иштеп чыгууга социологдор чоң маани берет. Анкетаны иштеп 

чыгуу социологдон ɵзгɵчɵ компетенттʏʏлʏктʏ, жоопкерчиликти, тажрыйбаны талап 
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кылат. Анкетада берилген суроолор калктын ар тʏрдʏʏ социалдык-демографиялык 

топтору тарабынан бирдей тʏшʏнʏлʏшʏ керек, ал эми анкета чындык, ишенимдʏʏлʏк, 

валиддʏʏлʏк критерийлерине жооп бериши зарыл.  

Ар бир конкреттʏʏ изилдɵɵ ʏчʏн жаңы анкета иштелип чыгат, бирок алардын баарысы 

анкета иштеп чыгуунун жалпы талаптарына баш иет жана жалпы структурага жана 

ɵзгɵчɵлʏктɵргɵ ээ.  

Белгилʏʏ болгондой анкета тʏзʏʏдɵн мурда изилдɵɵнʏн программасы иштелип чыккан, 

анын ичинде анкета иштеп чыгууда эске алынуучу гипотезалар, милдеттер камтылган. 

Андан кийин илим тилин жɵнɵкɵй тилде респонденттерге багыттоо керек. Бул бир 

караганда оңой процедура кɵрʏнɵт, бирок абдан оор процедура, анткени ал социология, 

психология, математика, социолингвистика областтарынан билимдин болушун талап 

кылат.  Эмне ʏчʏн илим тилинен которуу керек? Илимий терминдердин интерпретациясы 

жɵнɵкɵй адамдар ʏчʏн тʏшʏнʏксʏз болушу мʏмкʏн. Кээде респонденттин бул же тигил 

термин боюнча эч кандай тʏшʏнʏгʏ жок болушу да  мʏмкʏн.  

Гипотезда берилген айрым маалыматтар абстракттык мʏнɵздɵ болот жана респонденттин 

суроого жооп берʏʏсʏн кыйындатат.  

 

Ар тʏрдʏʏ гипотезаларды далилдɵɵ ʏчʏн респонденттерден бир канча суроого жооп алуу 

талап кылынат. Андан сырткары гипотезаларды далилдɵɵнʏ канааттандыруучу 

суроолорду формулировкалоо бир топ оор. Абстрактуу суроолорду тʏзʏʏдɵн качуу керек. 

 

Кɵп учурда респондент объективдʏʏ маалымат бере албайт, анткени социологду 

кызыктырган окуя мурдатан болгон жана респондент ал жɵнʏндɵ унутуп калышы мʏмкʏн, 

экинчиден ал окуя респондент ʏчʏн абдан маанилʏʏ болбогондуктан да  анча эсинде сактай 

албай калган; респондент бир кɵргɵн кишиге (социологго) анча ишене албагандыгынан 

дагы чыныгы маалымат бербеши мʏмкʏн;  респондент анкетадагы суроолорго жооп 

берʏʏдɵ жеке ой-жʏгʏртʏʏлɵрʏнɵ жараша: анкетадагы суроолор одоно болгондугу ʏчʏн, 

же анкетадагы суроолорду жакшы тʏшʏнбɵгɵндʏктɵн дагы жаңылыш жоопторду берип 

коюушу толук ыктымал. Же анкетадагы суроолорго берилген жоопту деформациялай 

турган дагы башка жагдайлар болушу мʏмкʏн.  

 

Эгерде анкетадагы суроолордун формулировкасынын ɵзгɵчɵлʏгʏнɵ кɵңʏл бурбаса, 

социологиялык изилдɵɵнʏн методикасынын бардык талаптарына жооп берсе дагы 

жаңылыш натыйжалар алынышы мʏмкʏн.  

 

Андыктан анкетаны иштеп чыгууда тɵмɵнкʏ эрежелерди сактоо керек: 

 Анкетанын маңызы изилдɵɵнʏн темасына жана милдеттерине баш ийиши керек. Ал 

ʏчʏн ар бир суроо изилдɵɵнʏн милдеттери менен айкалыштырылышы керек. 

 Анкетанын тили кеңири тараган клишелерден, газетадагы штамптардан, стереотиптʏʏ 

колдонуулардан бош болушу керек. Ал кɵбʏнчɵ жɵнɵкɵй сʏйлɵшʏʏ тилине жакын 

болушу зарыл, андагы суроолрду окуган ар бир респондент эмне жɵнʏндɵ сɵз болуп 

жатканын эс кыйынчылыксыз тʏшʏнʏшʏ керек. 

 Анкетадагы суроолор абдан кылдаттык менен тегиз бир ырааттуулукта жайгашышы 
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керек, аны толтуруп жаткан учурда респонденттин кызыгуусу тарап кетпеши жана анын 

суроолорго каалоосу менен жооп берʏʏсʏн стимулдаштырыш керек.  

 Изилдɵɵчʏ суроолорду формулировкалоодо респондентке психологиялык басым 

жасоодон алыс болуусу шарт, т.а., «оң» жана «терс» жоопторду тандап жатканда 

пропорциянын сакталышына кɵңʏл бурулушу керек жана алардын анкетада 

жайгашышына да маани берʏʏ зарыл.  

 Респондент сурамжылоо учурунда анын кɵп убактысын ала турган татаал маселелерди 

чечпеши керек. 

 Анкетаны изилдɵɵгɵ чейин апробациялоодо ага кете турган убакытка, сурамжылоо 

жʏргʏзʏлɵ турган жердин ɵзгɵчɵлʏктɵрʏнɵ кɵңʏл бурулушу керек.  

  

3. Анкетанын структурасы/тʏзʏлʏшʏ  

 

Кандай гана анкета болбосун ʏч негизги бɵлʏктɵн турат:  

 Киришʏʏ бɵлʏгʏнɵн (кайрылуу); 

 Негизги бɵлʏк; 

 Корутунду (паспортичка) бɵлʏк.  

Эскертʏʏ: Корутунду бɵлʏк киришʏʏ бɵлʏгʏнɵн кийн дагы коюлушу мʏмкʏн. 

 

Анкетанын тʏзʏлʏшʏ   

 

Анкетанын биринчи бɵлʏгʏ - кайрылуу – Суроолорду берʏʏдɵн мурда коюлат жана 

киришʏʏ катары саналат. Ал абдан кыска, так жана тʏшʏнʏктʏʏ болуш керек. 

Анкетанын титулдук (биринчи) бетинде сурамжылоонун негизги максаты, темасын 

чагылдырган аты (мисалы, “Кыргызстанда туризмдин өнүгүшү”, “Улуу жаштагы 

адамдардын социалдык- психологиялык көйгөйлөрү”, “Окуучунун анкетасы” ж.б.), 

мекеменин аты, орду жана басып чыгаруу жылы жазылат.  

 

Анкета жүргүзүүнүн кайсы гана түрү (сырттан же анкетёр өзү катышкан) болбосун, анда 

респондентке арналган кириш бөлүмү болушу зарыл. Бул респонденттин сурамжылоого 

болгон кызыгуусун ойготуу, изилдөөчү менен активдүү иштешүүгө шарт түзүү жана 

толтуруу эрежелери менен тааныштыруу үчүн керек. Андан соң, кириш бөлүмүнүн 

стандарттык түзүлүшү: тема жана сурамжылоонун максаты туурасында, сурамжылоо 

жүргүзүп жаткан мекеме жөнүндө; сурамжылоонун жыйынтыгын колдонуу жана анын 

мааниси туурасында; сурамжылоонун жалпы жыйынтыгы үчүн ар бир респонденттин ачык 

жана ишенимдүү жообунун мааниси жөнүндө кабар берүү аркылуу ар түрдүү типтеги 

суроолорду толтуруу техникасын түшүндүрүү жүргүзүлөт.  

 

 

Мисалы, 

Урматтуу респондент! 

Жүргүзүлүп жаткан  социологиялык изилдөө Кыргыз-Түрк «Манас» 

Университетинин  бүтүрүүчү  курсунунун  студенти ХХХХХХХХ тарабынан даярдалды  
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жана алынган натыйжалар, дипломдук иш жазууга колдонулмакчы. Изилдөө иштин 

темасы «Кыргызстанда социалдык жетимчилик социалдык көйгөй катары » деген 

темага арналган.   

Изилдөөнун жыйынтыгы илимий максатта гана колдонулат жана сиздин 

жоопторунуз анонимдүү(жашыруун) түрдө калтырылат. 

Анкетаны толтуруу үчүн берилген суроолорду көңүл коюп окуп, сиздин көнүлүңзгө 

туура келген жооптун тушун белгилеп коюуңузду суранамын. 

Изилдөөгө катышып бергендигиңиз үчүн алдын-ала  терең ыраазычылык 

билдиремин!!!  

 

Анкетанын экинчи - негизги бɵлʏгʏ - изилдɵɵнʏн максатына ылайык тʏзʏлгɵн 

суроолорду камтыйт.  Бул бɵлʏктɵн изилдɵɵнʏн ийгилиги кɵз каранды. Бул жерде 

суроолор биринин аркасынан бири, номерлештирип коюлушу мʏмкʏн же блок ичине 

суроолор топтоштурулуп жана блоктун ичинде номерлештирилиши мʏмкʏн.  

Анкетанын башында респондентти кызыктыра турган, аны менен карым-катнаш курууга 

жана анкета толтуруу эрежелерин үйрөтүүгө ылайыкташкан эң жөнөкөй суроолорду 

коюшат. Ал эми орто ченинде, оордугу боюнча суроолордун саны өсүп олтурат да, аягында 

азаят. Себеби респонденттин анкетаны толтуруу учурунда чарчап калуусун эске алышат.  

 

Жогоруда белгилегендей, суроолор тематикалык-логикалык принциптер боюнча, же суроо 

берилип жаткан адамга (респонденттердин тобуна) жараша бир топко биригиши мүмкүн. 

Мындай учурда респондентке кайрылган суроо топторунун ортосунда анын көңүлүн жаңы 

темага ("Азыр ...  жөнүндөгү  суроолорго өтөбүз") бурган, же кийинки суроо тобунда 

сурала тургандардын тобун атаган ("Кийинки үч суроо - мектеп жашында балдары барлар 

үчүн ...." же 

"Көңүл бургула! Бардык респонденттер үчүн суроолор") өткөөлдөрдүн болушу зарыл.  

Толтуруу эрежелери менен жоопторду каттоо Анкетанын кириш бөлүгүндө гана эмес, ар 

бир суроонун ичинде: белгилесе боло турган жооптун варианттарынын санын көрсөтүү, 

элегич – суроолордогу көрсөтмө-өтмөктөр (“Жок” – деп жооп бергендер № … суроого 

өтүшөт), таблица түрүндөгү жооптордун эрежеси камтылышы керек.  

 

Анкетанын тили катары (интервьюдан айырмаланып) жазуу кеби (речи) колдонулат. 

Суроолордун маанисин түшүнүүдө жана кабыл алууда ката кетирбеш үчүн татаал 

синтаксистик конструкциялардан жана көп сөздүү, логикалык жактан туура эмес 

түзүлүштөрдөн жана ошондой эле, түшүнүксүз сөздөрдөн алыс болуш керек. 

Сурамжылоого катышып жаткандардын жыйындысына Анкетанын тили түшүнүктүү 

болуп же болбогондугун байкоо жолу менен, же сыналуучу (пилоттук) иликтөөлөрдөгү 

лингвистикалык тест менен текшерилет. Анкетадагы суроолор, жооптун варианттары, 

кайрылуу жана көрсөтмөлөр ар түрдүү шрифт, түстөр, чектер (рамкалар) же жебелер ж. б. 

менен бөлүнүп көрсөтүлөт. Ал эми сүрөттөр болсо, чарчаңкы абалды жеңилдетип, ойду 

бир жерге топтоого жардам берүү жана керектүү маалыматты алуу үчүн колдонулат.    

Анкетанын ʏчʏнчʏ бɵлʏгʏ - паспортичка.  Респонденттин өздүк мүнөздөмөсүн тактаган 

социалдык-демографиялык суроо жыйындысы көбүнчө анкетанын аягына коюлуп, 
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респондентке сурамжылоого катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирген сөздөр менен 

аяктайт. Бул жерде респонденттин социалдык-демографиялык абалы берилет: жынысы, 

жаш курагы, билими, жашаган жери, социалдык абалы, эмгек стажысы ж.б. Бул 

маалыматтар маалыматтын ишенимдʏʏлʏгʏ текшерʏʏ максатында алынат.  

 

4. Анкетаны конструкциялоонун методикалык принциптери 

 

Анкетанын оор процедура экендигин жогоруда белгиледик. Эми анкетанын структурасына 

кеңири токтолсок, анкетанын  

Негизги бɵлʏгʏ  атайын бир ички тʏзʏлʏшкɵ жана логикага ээ, о.э., суроолордун блогун-

тобун камтыйт:  

1. окуялык маалымат – мисалы ɵлкɵдɵгʏ тʏзʏлгɵн абал жана анда болуп жаткан 

окуялар же респонденттин ишмердʏʏлʏгʏ жɵнʏндɵ; 

2. респонденттер тарабынан социалдык жашоонун бул же тигил кубулуштарын 

баалоосу; 

3. респонденттердин жʏрʏм-турумунан жана берген бааларынын мотиви; 

4. респондент жɵнʏндɵ жеке маалыматтар. 

 

Адатта респонденттер суроого жооп берʏʏдɵ азыраак кыйналган блок  - бул биринчи 

блоктун суроолору болуп эсептелет.  

Мисалы, калктын ар тʏрдʏʏ топтору ɵздɵрʏнʏн жашоосунун кайсы тараптары менен 

канааттанганын сураганда, алардын кɵбʏ эч кандай деле кыйналбастан, тартынбастан жооп 

беришет. Мисалы, алардын материалдык жактан камсыз болуусу, эмгек маянасы, айлан-

чɵйрɵнʏ коргоо, медициналык кызмат кɵрсɵтʏʏ ж.б.у.с. менен канааттануусу боюнча  

сураганда респонденттер бул суроолорго жаап- жашырбастан эле жооп беришет. Качан 

аларды ɵздɵрʏнʏн жана башкалардын жашоосун татаалданткан, оордоштурган 

жашоосунун деңгээлин баалоосун ɵтʏнгɵндɵ бираз кыйынчылык жаратканын кɵрʏʏгɵ 

болот. 

 

Респонденттердин жʏрʏм-турумунун мотивин сураганда же башка бирɵɵлɵрдʏ же 

окуяларды   баалоосун ɵтʏнгɵндɵ жооп берʏʏдɵн кыйналышат, мисалы, эмне ʏчʏн бул же 

тигил окуу жайын же адистикти тандаганын сураганда кыйналышат. Анткени бардык эле 

адам ɵзʏнʏн бир нерсени тандоодо дайыма эле ɵз каалоосу менен тандабаганы белгилʏʏ. 

Ошон ʏчʏн 3-блоктогу  суроолорго кɵбʏнчɵ «билбейм» же «айта албайм» сыяктуу жооптор 

алынат. Андыктан мотивге же баалаганга тиешелʏʏ суроолорду формулировкалоодо абдан 

дыкат мамиле жасоо керек. Эгер респонденттин намысына, жашыруун  сезимдерине 

тиешелʏʏ суроолор болсо, ал жалган жооп берʏʏсʏ толук ыктымал.  

 

Суроолордун мааниси, алардын формулировкасы, ырааттуулугу жана башка суроолор 

менен болгон байланышы бир  катар талаптарга жооп бериши керек: 

1- талап, суроолор изилдɵɵнʏн гипотезаларын  эмпирикалык жактан текшерʏʏсʏн 

камсыздоо ʏчʏн керектʏʏ жана жеткиликтʏʏ болушу зарыл. Ар бир суроо керектʏʏ алгачкы 

маалыматты алуу ʏчʏн атайын ɵлчɵɵчʏ инструмент катары каралышы керек. Албетте 
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объект же предмет жɵнʏндɵ  суроолордун жардамы менен толук маалымат алуу мʏмкʏн 

эмес экени белгилʏʏ. Гипотезаны далилдɵɵ ʏчʏн бир нече суроо даярдала турганын 

жогоруда да белгиледик.  

Суроону формулировкалоодо изилдɵɵчʏнʏн кɵңʏлʏ негизги тʏшʏнʏктɵрдʏн семантикалык 

интерпретациясына кɵңʏл бурулат. Алар изилденип жаткан проблеманын логикасын 

аныкташат, демек  - суроолордун жана инструментарийдин жалпы кɵлɵмʏн жана багытын 

аныкташат. Кубулуштун негизги маанисин тактоо суроолорду конкреттештирʏʏгɵ  

мʏмкʏнчʏлʏк берет.  

Социологиялык ɵлчɵɵ ʏчʏн анкетанын жардамы менен респонденттер белгилеген 

фактылардын жыйындысы-индикаторлор колдонулат. Алар анкетада жооптордун 

варианты катары жайгашышат жана суроолорду туура формулировкалоого жардам берет. 

 

2- талап,  маалымат булагы болгон респонденттердин социалдык-психологиялык 

абалын эске алуу зарыл. Демек, изилдɵɵчʏ сурамжылоого катышып жаткандардын 

сруамжылоонун предметинен кабары болушун, алардын тилинин ɵзгɵчɵлʏгʏнɵ, сʏйлɵшʏʏ 

салтына, анын аброюн ж.б. эске алуусу керек.  

 

Бул  талаптарды эске алуу менен сурамжылоонун натыйжасынын сапаты айрым факторлор 

менен байланыштуу, м., респонденттердин жоопторунун чынчылдыгы жана 

ишенимдʏʏлʏгʏ, алардын интервьюер же анкетер менен  кызматташууга болгон багыты 

ж.б. 

Анкетаны конструкциялоодо жогоруда аталган эки талап тең  бири бири менен кесилишет 

жана алар биргеликте, комплекстʏʏ каралышы керек. 

 

3-талап: инструменттин, анкетанын системалуулугу. Бул касиет изилдɵɵнʏн объектисин 

система (билимдин абалы, фактылар жɵнʏндɵ кɵз караш ж.б.) катары кароону шарттайт. 

Ошентип, суроолорду формулировкалоо анкета тʏзʏʏнʏн эң оор этабы. Анкета тʏзʏʏнʏ 

баштаганда социолог эң маанилʏʏ деген маселени - жеткиликтʏʏ маалымат алуу ʏчʏн 

суроолорду кантип формулировкалаш керектигин чечет. Ушуга байланыштуу суроолорду 

типтештирʏʏ  методологиялык  чоң мааниге ээ болот, анткени аны билбестен 

квалификациялуу анкета тʏзʏʏгɵ мʏмкʏн эмес.   

 

Тажрыйба кɵргɵзгɵндɵй, суроонун таанып билʏʏ милдетинин анын мааниси менен дал 

келбеши – анкетаны тʏзʏʏдɵгʏ эң негизги катачылык б.э.  

Ар тʏрдʏʏ методикалык каталардын жайылышы кɵп учурда изилдɵɵчʏнʏн жɵнɵкɵй жана 

экономдуу методикалык чечимдерди колдонууга болгон табигый умтулуусу менен 

тʏшʏндʏрʏлмɵкчʏ. Бирок изилдɵɵнʏн экономдуулугу жана эмпирикалык маалыматтын 

сапаты бири- бири менен каршы келет.  

 

5. Анкетердун функциясы 

2.  

Анкетёр (türk. Anketör), (eng. İnterviewer), (русск. Анкетёр):  

(франц. anquete – анкета) – респонденттин анкета менен иштешин камсыз кылган 
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социологиялык сурамжылоону жүргүзүүчүлөрдүн бири/адис жана ал изилдөөнү 

уюштуруучулар тарабынан иштелип чыккан көрсөтмөлөрдүн талаптарына жооп берүүнү 

камсыздайт. Ал социологиялык сурамжылоонун жыйынтыгынын ишенимдүүлүгүн камсыз 

кыла турган эң негизги элементтердин катарына кирет. 

Эгер анкета – изилдөөгө катышуучулардын мүнөздөмөлөрүн байкоо, өлчөө жана жазып 

алуу үчүн инструмент болсо, анкетер - бул инструменттин ийгиликтүү колдонулушун 

камсыздоочу оператор. 

Анкетердун милдетине төмөнкүлөр кирет:  

 анкетанын мазмунун, толтуруу эрежелерин терең жоопкерчилик менен окуп 

чыгуу;  

 бардык респонденттердин анкетанын толтурушу үчүн көрсөтмөдө алдын ала 

каралган стандарттуу абалды жаратуу жана тандоо;  

 анкетаны кайтарып алууга кам көрүү;  

 респонденттин жоопторунун жашыруун экенин камсыз кылуу;  

 анкетадагы жеке маалыматтарды сыртка таратпоо ж.б.  

Сурамжылоонун оң же терс жыйынтыгы анкетердун милдетинин так аткарылышынан көз 

каранды. Анкетердун таасири интервьюдагы кырдаалдын таасири менен бирдей деңгээлде. 

Анкетер иштин сапатын көзөмөлдөөсү, иликтөөсү жана тандоосу жагынан интервью 

алуучулардын ишине окшош. 

 

Анкетёр үчүн көрсөтмө / нускама (türk. Anketör için talimatlar), (eng. Instructions for 

interviewer), (русск. Инструкция для анкетёра):  

белгилүү бир изилдөө учурунда анкета жүргүзүү ыкмасын колдонуу менен сурамжылоо 

жүргүзүүнүн эрежелерин камтыган жана бул изилдөөдөгү анкетёрдун (сурамжылоо 

жүргүзүүчү адам) укуктарын жана милдеттерин аныктаган жазуу түрүндөгү нормативдик 

документ. Анкетёр үчүн көрсөтмө / нускама анкетерго зарыл болгон жеке маалыматты 

топтоо учурунда, өзгөчө сурамжылоонун шарттарына жаңыдан көнө баштаган учурда, 

сөзсүз керектүү курал. Көп учурда анкета жүргүзүүдө анкетёр катары адистер эмес, жөн 

гана коомдун мүчөлөрү иштегенин эске алып, оозеки көрсөтмө жүргүзүү менен гана 

чектелүүгө болбойт. 

 Анкетёр үчүн көрсөтмө / нускама төмөнкү бөлүмдөрдү камтыйт:  

 а) Анкетёр катышып жаткан изилдөөнүн темасы, максаты, маселелери жөнүндө жана 

сурамжылоо жүргүзүлүп жаткан уюм туурасында кыскача маалымат берүү;  

 б) Сурамжылоо жыйынтыгынын сапатын камсыздоо үчүн анкетёрдун ак дилден/ниеттен 

иштешине көңүлүн бурдуруу;  

 в) Анкетёрдун укуктары жана милдеттеринин тизмеси (анкетёр иштей турган 

документтердин тизмеси, көрсөтмөдөгү эрежелерди сактоо, иштин эсеп-кысабы 

туурасында, ишти аткаруу сапатына болгон жоопкерчилик боюнча эскертме);  

 г) Респонденттерди тандоо эрежесин түшүндүрүү (эгер анкетёр тандоонун акыркы 

баскычын өзү калыпка салган болсо);  

 д) Респондент менен байланыш түзүү эрежеси жана сурамжылоого киришүү үчүн 

болжолдуу текст (респондентке кантип өзүн тааныштыруу, сурамжылоонун максатын 

кантип айтып берүү, 
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респондент тандоонун эрежелери, сурамжылоого керектүү убакыт, сурамжылоонун 

анонимдүүлүгү, зарыл болгон учурда);  

е) Сурамжылоонун стандарттык абалын камсыздоо эрежелери (сурамжылоо жүргүзүлүүчү 

жерди көрсөтүү, анын шарттары, толтуруу техникалары, анкетаны кайтарып алууну, 

чогултууну көзөмөлдөө, ж.б.у.с.);  

ж) Сурамжылоо учурунда психологиялык бейпилдикти камсыздоо эрежелери 

(сурамжылоонун темасы, анкетёрдун жүрүм-турум стили, анын суроолорго берген жообу, 

суроолордун респондент тарабынан кабыл алынышы ж.б. көрсөтүлөт);  

з) Анкетаны толтуруу техникасын жана белгилүү бир суроолор менен иштөө 

өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү;  

и) Эгер сурамжылоо учурунда түшүнүксүз, же чыр-чатактуу абалдар жаралса, изилдөөнү 

уюштуруучулар менен байланышуу эрежеси (сурамжылоонун кезектеги (дежурный) 

жооптуу жетекчиси туурасындагы маалыматтар жана телефондор) берилет. 

 

Ошентип, сурамжылоо методу эки негизи методду: интервью жана анкеталык сурамжылоо 

жʏргʏзʏʏнʏ камтыйт. Массалык сурамжылоо жʏргʏзʏʏдɵ анкеталык сурамжылоо 

колдонулат. Анкеталык сурамжылоонун инструментарий болуп анкета эсептелет. 

Анкетанын тʏзʏлʏшʏнɵн жана ага камтылган суроолордон изилдɵɵнʏн ийгилиги кɵз 

каранды.  

 

 

Контролдук суроолор: 

1. Сурамжылоонун  ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ кайсы? 

2. Сурамжылоонун  классификациясы кандайча тʏзʏлɵт? 

3. Анкета жүргүзүү / толтуруу деген эмне? 

4. Анкеталык сурамжылоо жүргүзүүнүн түрлөрү кандай? 

5. Анкетаны иштеп чыгууда кандай эрежелер сакталышы керек? 

6. Анкетанын структурасы/тʏзʏлʏшʏ кандай бɵлʏктɵрдɵн турат? 

7. Анкетанын биринчи бɵлʏгʏ - кайрылуунун ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ кайсылар? 

8. Анкетанын экинчи - негизги бɵлʏгʏндɵ кандай суроолор камтылышы мʏмкʏн? 

9. Респонденттин социалдык-демографиялык абалы анкетанын кайсы бɵлʏгʏндɵ 

берилет? 

10. Суроолордун кандай талаптарга жооп берʏʏсʏ керек? 

11. Анкетер ким жана анын милдетине эмнелер кирет? 

12. Анкетёр үчүн көрсөтмө / нускама деген эмне жана кайсы бөлүмдөрдү камтыйт? 
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10 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

 

Анкетанын композициясынын маанилʏʏ принциптери 

Суроолор: 
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1. Анкетадагы суроонун таанып билʏʏчʏлʏк мʏмкʏнчʏлʏктɵрʏ 

2. Анкеталык суроолордун классификациясы 

3. Суроолордун формасына жараша тʏрлɵрʏ 

4. Логикалык жаратылышына жана конструктивдик тʏзʏлʏшʏнɵ жараша 

суроолордун тʏрлɵрʏ 

5. Суроолордун жайгашышы боюнча тʏрлɵрʏ 

6. Суроолорду иштеп чыгуудагы (формулировкалоодогу) негизги эрежелер 

 

1. Анкетадагы суроонун таанып билʏʏчʏлʏк мʏмкʏнчʏлʏктɵрʏ 

 

Дʏйнɵ жʏзʏндɵ суроо берʏʏ боюнча таанымал болгон эки инсан бар. Бирɵɵсʏ мындан 2,5 

миң жыл мурда жашаган белгилʏʏ Сократ. Экинчиси да, Джордж Гэллап -  XX к. коомдук 

ой-пикирди изилдɵɵ боюнча  институтту тʏзгɵн. Бʏгʏнкʏ кʏнʏ дагы илимдеги эталон болуп 

эсептелген коомдук пикирди ʏйрɵнʏʏдɵгʏ методикалык маданияттын жогорку 

нормаларын киргизген адам б.э. Ал ɵмʏрʏнʏн кɵбʏн адамдарга суроо берʏʏ жана алардын 

жообун окуп изилдɵɵ менен алектенген. Анын макалалары, сурамжылоолорунун 

жыйынтыгы канчалаган кишилердин, жетекчилердин туура чечим кабыл алуусуна салым 

кошкон.  

 

Ɵзʏбʏзгɵ, башка адамдарга, коомго берген суроолорубузду кандайдыр бир 

классификацияга, рамкага, системалык катарга коюу мʏмкʏн эмес. Анткени алар 

ушунчалык кɵп тʏрдʏʏ: акылдуу жана карама-каршы, терең, ал тургай кээ бир учурларда 

аларга жооп берʏʏнʏ деле кереги калбай калат; бир учурда сурап жаткан кишини ыңгайсыз 

абалга калтырат, башка учурда ɵзʏнʏн парадоксалдуу болгону ʏчʏн адамдардын шокко 

тʏшʏʏсʏнɵ алып келет.   

Суроолор тʏбɵлʏктʏʏ жана философиялык; кичинекей балдардыкы жана журналисттик; 

илимий жана жɵнɵкɵй; программалык жана анкеталык б.э. Бирок булардын баарысы эле 

жаңы нерсени ʏйрɵнʏʏгɵ багытталган эмес. Кээде алар оппонентти шаштыруу, аларды 

ыңгайсыз абалга калтыруу, жолу жок жерге тʏртʏʏ ж.б. максаттарда берилет.  

 

Мындай кɵп тʏрдʏʏлʏктɵ социологиялык изилдɵɵдɵ кандай суроолорду берʏʏ керек деген 

суроо жаралат.  Бир кʏндɵ биз канчалаган гана суроолорду беребиз, бирок  биз аларга 

жеткиликтʏʏ жооп ала алдыкпы? Албетте жооп суроонун так жана туура коюлганынан кɵз 

каранды. Кʏнʏмдʏк жашоодо биз алган жоопту бир нече жолу башка суроо берип, тактап 

алсак болот.  Калкты сурамжылоо - бул башка сɵз. Суроолор анкетада жазылган, аларды 

интервьюер эч бурмалабастан, так ɵзʏндɵй  респондентке окуп бериши керек. Ошондуктан 

анкетанын кандай тʏзʏлгɵнʏнɵн, суроолор кандай формулировкаланганынан, кандай 

ырааттуулукта жайгашканынан туура жооп алуунун ыктымалдуулугу ɵсɵт.  

 

Анкетаны тʏзʏʏдɵ анын маңызына ɵзгɵчɵ кɵңʏл бурулат – программалык (изилдɵɵнʏн) 

суроолорду анкеталык суроолорго которуу керк болот. Эмпирикалык изилдɵɵнʏ 

программалык (изилдɵɵчʏлʏк) суроолордон баштабаш керек. Мисалы, «Биздин 

замандаштар ɵздɵрʏн ким менен иденттештиришет – коом, улут, ʏй-бʏлɵɵ мененби?» же 
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«Качкындар жаңы жайгашкан жерде кантип ишке орношушат?» - бул сыяктуу суроолор 

кызыктуу жана ошол эле учурда изилдɵɵчʏлɵрдʏ тааныбаган социалдык дʏйнɵгɵ 

багытташы мʏмкʏн. 

 

Алардан айырмаланып анкеталык суроолор бир кыйла конкреттʏʏ, жерге жакыныраак, 

бир тарапка, процесске, фактка, кубулушка багытталган. Мисалы, Сиз кандай газеталарды 

окуйсуз? Канча балаңыз бар? Ɵткɵн айда ʏй-бʏлɵлʏк кирешеңиз кандай болду? ж.б. 

Бул сыяктуу суроолорду эч тартынбастан анкетага кошсо болот, анткени алынган 

жооптордун жыйындысы социалдык кубулуштарды ар тараптуу жана тереңдетип жазууга, 

анализдɵɵгɵ шарт тʏзɵт.  

 

2. Анкеталык суроолордун классификациясы 

 

Анкеталык суроо – социолог ʏчʏн маалымат алуунун негизги инструменти. 

Социологиялык анкета  (интервьюнун планы сыяктуу эле) – бул жɵн эле суроолордун 

жыйындысы эмес, атайын уюштурулган изилдɵɵчʏ, таануучу (познавательная) абал. 

Анкетанын таануу мʏмкʏнчʏлʏктɵрʏ кɵзɵмɵлгɵ алынуучу гана (социологдун 

кесипкɵйлʏгʏнɵн, аны жогорулатууга болот, же убакыттан, анкетаны иштеп чыгууга 

кеткен убакытты дагы сапаттуу анкетаны иштеп чыгуу ʏчʏн узартса болот) факторлордон 

гана эмес, о.э., кɵзɵмɵлгɵ алууга мʏмкʏн болгон (жɵнɵкɵй аң-сезим – илимпозго дагы жана 

жɵнɵкɵй адамга дагы таандык болгон сцена, ал жерде эмпирикалык оюн ойнолот) 

факторлордон дагы кɵз каранды.    

 

Анкеталык суроо – социолог ʏчʏн изилдɵɵнʏн темасына байланышкан маалымат алуунун 

негизги инструменти. Анкетанын суроолору изилдɵɵнʏн негизги тʏшʏнʏктɵрʏн изилдɵɵчʏ 

тарабынан интерпретациялануусун билдирет. Анкетадагы суроолор ар кандай негиздерге 

таянып классификацияланат: 

 

Изилдɵɵнʏн максатына карата – суроолор программалык-тематикалык (маанилик) жана 

процедуралык (функционалдык) болуп бɵлʏнʏшɵт. 

Маанилик тʏрʏнɵ карата бɵлʏнʏʏсʏ маалыматтын мʏнɵзʏ менен шартталган. Билим, 

жɵндɵмдʏʏлʏктɵр, багыттар, фактылар жана аларга карата мамилелер, нормалар жана 

жʏрʏм-турум мотивдери, пикирлердин тездиги, мурдагы жана учурдагы жʏрʏм-турумдар 

- мааниси боюнча бɵлʏштʏрʏʏнʏн негизин тʏзʏшɵт. Изилденип жаткан ɵзгɵрʏлмɵлɵрдʏн 

предметтик спецификасына жараша – бул суроолор эмгек, бош убактыны ɵткɵзʏʏ, саясат, 

ʏй-бʏлɵ, спорт ж.б. жɵнʏндɵ болот.  

 

Фактылар жɵнʏндɵ суроолор. Бул суроолордун максаты коомдун ар тʏрдʏʏ 

сфераларындагы социалдык кубулуштар, процесстер жɵнʏндɵ, ɵндʏрʏштɵгʏ иштин жана 

окуу жайындагы абалы боюнча, айлана-чɵйрɵдɵгʏлɵрдʏн жʏрʏм-туруму жɵнʏндɵ 

маалымат алуу б.э. Алар респонденттин жеке маалыматтарына да барып такалат. М., 

анкетанын паспортичкасын толтуруп жатканда, о.э., анын  аракеттери, жʏрʏм-туруму же 

кесепеттери боюнча дагы маалыматтар берилет.  
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Эгерде анкетада жаңы бɵлʏм болсо, анда респондентти ошол темага «алып баруу» керек. 

Адатта белгилʏʏ бир формада  респондентке кайрылуу жасалат: «Ал эми азыр сизди бул 

жɵнʏндɵ........... пикириңиз менен бɵлʏшʏʏңʏздʏ суранабыз». 

 

Билим жɵнʏндɵ суроолор. Алардын максаты респондент бул же тигил суроону канчалык 

деңгээлде билээрин жана эмнени айтып берээрин ачыктоо б.с. Эреже катары, бул суроолор 

экзамендин суроолору сыяктуу респонденттин  кандайдыр бир белгилʏʏ область боюнча 

маалыматынын деңгээлин аныктоо б.э. Бул суроолор тапшырма, эксперимент же оюн 

жагдайы сыяктууларды ичине камтыйт жана алардын чечилиши респонденттен атайын бир 

жɵндɵмдɵрдʏ, конкреттʏʏ фактылар боюнча билимди, окуяларды, аттарды колдонууну 

талап кылат.  

 

Ой-пикир жɵнʏндɵ суроолор. Бул же тигил окуяга респондент тарабынан баалоочу ой-

пикир суралат. Анын пикиринин негизинде бул же тигил окуяга болгон мамилесин кɵрʏʏгɵ 

болот.  М., «Сиздин оюңузча заманбап шарттарда ийгиликке жетишʏʏ деген эмне?» же 

«Сиздин оюңузча иштеген ишканаңыздын башка ишкана менен бириксе экономикалык 

абалы жакшырабы?». 

 

Мотивдер боюнча суроолор.   Бул суроолор респонденттин ɵзʏнʏн жʏрʏм-турумунун,  иш 

аракеттеринин мотиви боюнча субъективдʏʏ пикирин билʏʏгɵ арналат. М., «Эгер сиз 

жумуш ордуңузду алмаштырган жатсаңыз, муну эмне менен тʏшʏндʏрɵ аласыз?» Бул 

суроого болжолдуу тɵмɵндɵгʏдɵй жооптун варианттары болушу мʏмкʏн:  - кызыксыз иш; 

-жетекчилик менен мамиленин жакшы болбошу;  - кесиптик ɵйдɵ жылуу мʏмкʏнчʏлʏг 

жок; ж.б.  

 

Контролдук суроолор.  Респонденттин мурдагы берген жоопторунун чындыгын, 

тактыгын текшерʏʏ максатында ошол эле проблема, тема боюнча  дагы суроолор 

берилет. М., Жалпы иш менен болгон канааттануусу боюнча суроо берилет, андан кийин 

алынган жооп тɵмɵндɵ бир канча суроолор менен текшерилет. М., ишин алмаштыруу 

боюнча каалоосу, же жумушчунун убактылуу ишсиз калган учурунда мурда бошоп 

кеткенге жерге барып кайра иштɵɵсʏнɵ болгон каалоосу ж.б. Жеке алынган жооптордун 

жыйындысы жогоруда жалпы берилген баанын жалган мааниде болбогонун тастыктоо 

ʏчʏн контролдук суроолор иштелип чыгат.  

3. Суроолордун формасына жараша тʏрлɵрʏ 

 

Суроолор формасы боюнча 3 негизги топко бɵлʏнɵт:  

1. Ачык, жабык жана жарым-жартылай жабык;  

2. Тʏз жана кыйыр; 

3. Жеке жана жаксыз 

Формасы боюнча биринчи топтогу суроолор (ачык, жабык жана жарым-жартылай 

жабык)  -  берилген суроого берилген жооптун мʏнɵзʏ, жооптордун стандартташуусунун 

деңгээли менен айырмаланат. 
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Ачык типтеги суроолор эркин формада болушат: «Сиздин ишиңизге болгон 

кызыгууңуздун артышына эмнелер тʏрткʏ болушу мʏмкʏн?» Бул жерде респондент 

жоопторун ɵзʏ белгилейт. Даяр жооптор берилбейт. Ачык суроолор оригиналдуу, жакшы 

баяндалган жооп алууга багытталган. Суроо берилет жана андан кийин бир канча бош 

саптар берилет, аны респонденттер ɵздɵрʏнʏн каалаган, туура деген жообу менен 

толтурушат. Ачык суроолор респонденттин ɵз оюн берʏʏдɵ тилинин байлыгын, стилин, 

маалыматынын запасын, ассоциациясынын кеңирилигин, жеке аң-сезиминин 

кайталанбастыгын кɵрсɵтʏʏгɵ мʏмкʏнчʏлʏк берет. Албетте алынган маалыматтарды 

кайра иштетʏʏдɵ, кодировкалоодо бир топ кыйынчылыктар жаралат.  

 

Жабык типтеги суроолор: «Сизге ишиңиздеги эмнелер жагат?» Ылдыйда берилген 

варианттардын кайсынысы Сиздин пикириңиз менен туура келсе ошолорду белгилеп 

коюуңузду суранабыз. 

1. ар тараптуу кызыктуу иш; 

2. физикалык жактан чарчоого мʏмкʏнчʏлʏк бербейт; 

3. жакшы эмгек маянасы; 

4. кɵп акылды талап кылбайт. 

 

Респондент берилген варианттардан кайсынысы ага жакын болсо аларды гана тандап 

алат. Социолог даяр жоопторду мурдатан берет жана респондентке ɵзʏнʏн пикирин 

билдирʏʏгɵ мʏмкʏнчʏлʏк жок. Жабык суроолор маалымат чогултуунун абдан 

популярдуу техникаларынын бири болуп эсептелет. Бул суроолорду кайра иштетʏʏ 

абдан жеңил болот. 

 

Жарым-жартылай жабык суроолор жооптордун варианттары жогоруда кɵрсɵткɵндɵй 

кошумча фразалар менен  коштолот.  «Дагы кайсы»,  «Башка». Демек респондентке 

сунушталган варианттар жакпаган учурда ɵзʏ каалаган жоопту жаза алат. М., «Сиз ʏчʏн 

жашоо баалуулуктары кайсылар?»   

1. ʏй-бʏлɵ; 

2. ден-соолук; 

3. сʏйʏктʏʏ иш; 

4. акча; 

5. ата мекен; 

6. дагы кайсы _______________________________________________________жазыңыз 

 

Формасы боюнча экинчи топтогу суроолор (тʏз жана кыйыр) – алынып жаткан 

алгачкы маалыматтын канчалык деңгээлде респондентке жакын болгондугуна жараша 

колдонулат. Эгер изилдɵɵчʏгɵ керек маалыматтар психологиялык жактан нейтралдуу 

же респонденттин кадыр-баркына туура келсе, анда тʏз суроолор чыныгы, так 

натыйжаларды берет. Эгерде суроо респонденттен ɵзʏнɵ же чɵйрɵдɵгʏлɵргɵ карата 

сындык  мамилени талап кылса жана андан кубулуштарды баалоодо негативдʏʏлʏк 

кʏтʏлʏп жатса, анда жаңылыш жооптор алынышы ыктымал же жооптон баш тартуу 

кʏтʏлɵт. Бул учурда психологиялык  тоскоолдуктарды жеңʏʏ ʏчʏн кыйыр суроолор 
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жардамга келет.  

Тʏз – бул суроо респондентке тʏз берилет. М., «Ишиңиз Сиз ʏчʏн жалгыз гана акча 

табуу жолу?» Мындай суроолор фактынын бар же жогу боюнча маалымат алуу ʏчʏн 

колдонулат. Тʏз суроолор респонденттин анализденип жаткан проблема боюнча, 

аларды баалоодо ɵз позициясынан баалоосу боюнча мамилесин чагылдырат.   

 

Качан сɵз жʏрʏм-турумдун мотиви же пикир жɵнʏндɵ болуп жаткан учурда тʏз 

суроолор кыйырга алмаштырылат. М., «Эгерде сизге кайрадан кесип тандоо 

мʏмкʏнчʏлʏк берилсе Сиз азыркы учурдагы кесиңизди тандайт белеңиз?» Бул жерде 

респондент жаксыз тарап ʏчʏн жооп берип аткандай болот дагы, ɵзʏнʏн жеке пикирин, 

сын кɵз карашын жашырып койгондой б.э. Андан башка кыйыр суроолор тʏз суроого 

жооп алуу кыйынчылык жараткан учурда колдонулат.  Мындан сырткары, кыйыр 

суроолор адамдын аялуу жерин, жеке жашоосун, же жетекчиликти сындоо сыяктуу 

жагдайларды камтыганда берилет.   

 

Формасы боюнча ʏчʏнчʏ типтеги суроолор (жеке жана жаксыз) – Жеке суроолор 

респонденттен биринчи жактан маалымат алганга мʏмкʏн болгон учурда колдонулат. 

Ал эми жаксыз суроолор – эгер респондент ɵзʏнʏн тажрыйбасына таянып жана 

маалыматты ʏчʏнчʏ жактын атынан жооп кылып берген учурда берилет.  

  

4. Логикалык жаратылышына жана конструктивдик тʏзʏлʏшʏнɵ жараша 

суроолордун тʏрлɵрʏ 

 

Логикалык жаратылышына карата суроолор негизги жана кошумча болуп бɵлʏнɵт. 

Негизги суроолор – бул суроолордун негизинде изилдɵɵчʏ изилденип жаткан социалдык 

объект жɵнʏндɵ маалыматтын кɵбʏн ала алат. Алардын негизинде изилденип жаткан 

кубулуш боюнча жыйынтыктар алынат. 

Кошумча суроолор – респондентке негизги суроону туура тʏшʏнʏшʏнɵ жана ага так жооп 

берʏʏсʏнɵ кɵмɵктɵшɵт. Бул суроолор ошондой эле  негизги суроонун адресатын табууга 

жана жооптордун так болгондугун текшерʏʏгɵ багытталган.  

 

Суроолор конструктивдʏʏ ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ боюнча тɵмɵнкʏдɵй бɵлʏнʏшɵт: 

 шкалалык; 

 дихотомиялык; 

 альтернативалык; 

 

Шкалалык суроолор, аты айтып тургандай суроолордун шкала тʏрʏндɵ берилʏʏсʏ жана 

бул же тигил кɵрсɵткʏчтʏ белгилɵɵсʏ эсептелет. Адатта бул суроолор изилдɵɵчʏнʏ 

кызыктырган белгинин интенсивдʏʏлʏгʏн (аралыкты) аныктоодо колдонулат. М., «Дем 

алыш кʏндɵрʏ теле кɵрсɵтʏʏлɵргɵ канча убактыңызды бɵлɵсʏз?» Жооптор: - 30 минутка 

чейин;  - бир сааттан 2 саатка чейин; - 3 сааттан ашык.  
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Дихотомиялык суроолор «ооба, жок» деген гана эки карама-каршы жооптор алынганда 

берилет. М., Сиз газета окуйсузбу?  Жооптор: - ооба;  - жок. Экɵɵнʏн бирɵɵсʏ гана 

тандалышы керек.  

Альтернативалык суроолор – сунушталган жооптордон бирɵɵнʏ гана тандашы керек же 

эгер жарым-жартылай жабык суроо болсо ɵзʏнʏн вариантын сунушташы керек. Негизгиси 

сунушталган варианттар толук жана бʏткɵн болуусу керек. 

 

5. Суроолордун жайгашышы боюнча тʏрлɵрʏ 

 

Суроолор жайгашышы боюнча сызыктуу жана таблица тʏрʏндɵ деп бɵлʏнɵт. 

 

Суроолордун сызыктуу жайгашышы – суроолордун дагы, жооптордун дагы сап-сап 

болуп жайгашышын тʏшʏндʏрɵт. М., 

«Ɵткɵн дем алыш кʏндɵрʏ Сиз кайсы телекɵрсɵтʏʏлɵрдʏ кɵрдʏңʏз?»: 

1. кɵркɵм фильмдерди; 

2. саясатка байланышкан кɵрсɵтʏʏлɵрдʏ; 

3. спорттук кɵрсɵтʏʏлɵрдʏ; 

4. ишкер адамдар ʏчʏн кɵрсɵтʏʏлɵрдʏ 

6. дагы кандай ___________________________________________ жазыңыз 

 

Таблицалык формадагы суроолор качан бир нече бир типтʏʏ суроолорго бирдей жооптор 

сунушталганда колдонулат. Бул вариант анкетада жерди ʏнɵмдɵɵ ʏчʏн колдонулат. 

Таблицалар вертикалдуу жана горизанталдуу болот. Анын баарысы ɵлчɵɵ шкаласынын 

жайгашышынан кɵз каранды. 

Мисалы,  

Таблица 1.  

Сиздин убактыңыз ....... жетеби? 

 Жетишет Жетишпейт Бирде жетишет, 

бирде жетишпейт 

1. Окууга 1 2 3 

2. Коомдук ишке 1 2 3 

3. Эс алууга  1 2 3 

4. Спорт менен машыгууга 1 2 3 

 

1- таблица  - горизонталдык б.э. Анткени жооптордун варианттарын ар бир саптан 

тандоо керек, ал эми суроолор (1-4) вертикалдуу жайгашкан 

 

Таблица 2 

Сиздин оюңуз боюнча азыркы социалдык-саясий жагдайга кандай тенденциялар 

мʏнɵздʏʏ? 

 1. Кыргызстанда 2. Бишкек шаарында 

абал туруктуу 1 2 

абал турукташууда 1 2 
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чыңалуу ɵсʏʏдɵ 1 2 

жагдай ɵтɵ курч 1 2 

айта албайм 1 2 

 

2-таблицада – вертикалдык нуремациялоонун мисалы, анткени, жооптордун 

варианттары устун тʏрʏндɵ, ал эми суроолор (1 жана 2) – саптык тʏрдɵ горизонталдуу 

берилген. Бул таблицада респондент жооптордун вариантын ар бир колонкада 

белгилеш керек, т.а., жалпы Кыргызстандагы жана ɵзʏнʏн шаарындагы абалды  баалаш 

керек. 

Ɵлчɵɵчʏ шкаланын таблицада жайгашышы жооптордун мʏнɵзʏнɵ таасирин тийгизбейт. 

Маанилʏʏ болгону коддун тартиби сɵзсʏз тʏрдɵ  баалоонун ɵзгɵрʏшʏ тарабына  

багытталышы керек. Буга байланыштуу биринчи таблицада коддордун тартиби сап 

боюнча, экинчи таблицада устун боюнча ɵзгɵрɵт. 

Адатта анкетада ачык, жабык, тʏз же кыйыр, жеке же жаксыз суроолор аралаш берилет. 

 

6. Суроолорду иштеп чыгуудагы (формулировкалоодогу) негизги эрежелер 

 

Ɵткɵнкʏ лекцияда белгилегендей анкетанын сапаттуулугунан социологиялык изилдɵɵнʏн 

ийгилиги кɵз каранды. Эгерде анкетада кетирилген катаны изилдɵɵнʏн пилоттук 

мезгилинде жок кылбаса, ал изилдɵɵнʏн аягына чейин уланат дагы алынган маалыматтар 

так жана ишенимдʏʏ боло албайт.   

  

Анкета тʏзʏʏдɵ эске алынуучу нерселер: 

 Анкетадагы суроолор ачык, тʏшʏнʏктʏʏ болуш керек; 

 Алынуучу жооптор жазганга ыңгайлуу болуш керек; 

 Анкетада суроолор туура тартипте жайгашышы зарыл; 

 Анкета иштегенге ыңгайлуу болуп тʏзʏлʏшʏ керек; 

 Негизги изилдɵɵ башталганга чейин анкетаны пилоттук изилдɵɵдɵн ɵткɵзʏш керек; 

 Суроо бир гана предмет жɵнʏндɵ берилиш керек; 

 Суроолор окуганда туура кабыл алынышы ʏчʏн кыска жана татаал болбошу керек; 

 Суроолор чыныгы жана так жооп алгандай болуп берилиши керек; 

 

1. Суроолор 1-кезекте эки мааниде болбош керек. Демек бул респонденттин бир эле 

суроого эки же андан дагы кɵп жооп бериши мʏмкʏн экендигин билдирет. М., Сиз 

«Лесной бальзам» тиш пастасы «Пепсодент» пастасынан даамы боюнча жакшы деген 

пикирге макулсузбу жана «Пепсодент» чыгарган фирмасы ошол тиш пастасынын даамын 

жакшыртуунун ʏстʏнɵн иштеши керек деген пикирге кошуласызбы? Бул учурда адам 

кандай жооп бериши керек? Демек суроо бир гана предмет жɵнʏндɵ болушу керек.  

 

Мындан башка бир суроого эки суроону кошуп коюуга болбойт. М., «Сиз телевидение 

жɵнʏндɵ кандай ойдосуз жана анын балдарга тийгизген таасирин кандай баалайсыз?».  



SOS-204   Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн методологиясы жана  методикасы I (Сандык)                Sayfa 27 

Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

 
 

Кээде изилдɵɵчʏлɵр суроо бергенде ал суроого бир нече жооп талап кылынышы мʏмкʏн. 

М., «Сиздин кирешеңиздин кɵлɵмʏ кандай?»  Бул суроо бʏтʏн ʏй-бʏлɵнʏн кирешесин 

сурап жатабы же жеке респонденттинби (жана кайсы мезгил  (аралык) ʏчʏн)? Бул жерде 

таза эмгек маянасы жɵнʏндɵ сɵз болуп жатабы же башка булактардан кирген кирешелер 

жɵнʏндɵ дагыбы?   

Же «Сиз кʏздɵ боло турган парламенттик шайлоого барасызбы же барбайсызбы?» 

Албетте «барасызбы»  же «барбайсызбы» деген гана сɵздɵрдʏн бирɵɵсʏ жазылышы 

керек. Андыктан бул сыяктуу суроолордун иштелип чыгышы эки маанидеги суроолор 

б.э. 

 

2. Ар бир суроо колдон келишинче кыска жана жɵнɵкɵй болушу керек. Узун жана 

тʏшʏнʏсʏз суроолорду кошпогонго аракет жасоо зарыл. М., «Сиз кир жуугуч 

порошоктордун кɵбʏктʏʏлʏгʏ боюнча кандай деп ойлойсуз: кирдин чыгышына анча 

таасир бербеген аз кɵбʏктʏʏлʏктʏбʏ же кирди жакшы чыгара турган, кирдин таза 

жуулушун камсыздай турган кɵп кɵбʏктʏʏлʏктʏ тандайт белеңиз?» Адатта суроо 11-26 

арасындагы сɵздɵрдʏ камтыса оптималдуу деп эсептелет.  

 

3. Суроолорду иштеп чыгууда тандамадагы респонденттерге тʏшʏнʏктʏʏ болгон тилде 

даярдаш керек. Анткени биринчиден, бардык эле кыргызстандыктар жогорку билимдʏʏ 

эмес, кɵп нерсени окуп билгендей, экинчиден айрым изилдɵɵлɵр тар адистиктерге 

тиешелʏʏ болгон учурда суроолорго жооп бериш мʏмкʏн эмес болот. М., «Сиздин 

оюуңуз боюнча суу менен камсыздоодо негативдʏʏ же позитивдʏʏ факторлор деп 

хлордоону, фтордоону же озондоштурууну айтабызбы?»  Бул суроого бардык эле адам 

жооп бере албайт. Ошон ʏчʏн техникалык терминдерден, сленгдерден жана 

ɵзгɵчɵлɵнгɵн лексикадан качуу керек, анткени анын чыныгы маанисин 

тʏшʏнбɵгɵндʏктɵн респонденттер башкача интерпретациялашы мʏмкʏн жана туура 

эмес жоопторду бериши  ыктымал. Демек бул сыяктуу суроолордон качуу керек же 

аларды башкача формулировкалоо зарыл. 

 

4. Суроолорду тʏзʏʏдɵ алдын алуучулуктан качуу керек. Айрым суроолордо 

респонденттерди белгилʏʏ бир жооп тандоого тʏртʏʏчʏ учурлар кездешет. Бул жоопту 

респондент берген жок, тескерисинче изилдɵɵчʏ ошол жоопту алууну каалады. 

Ошентип, жооптордон системалык ката кетет. «Сизге биздин региондо электр 

энергиясына кыш келгенде эле таңкыстык бар сыяктуу сезилбейби?»  же «Азыркы 

жаштар абдан чоң эркиндикке ээ дегенге макулсузбу». Бул жерде респонденттин кайсы 

жоопту тандашы керектигине тʏрткʏ берилип жатат. Кээде суроону анкетага жазганда 

атайын бир сɵздɵрдʏ  ɵзгɵчɵ (коюу шрифт менен же курсив менен) белгилеп коюшат, 

албетте  респонденттин кɵңʏлʏн ошол белгиленген сɵздɵр бурат жана ага тийиштʏʏ 

жоопту тандайт. М., «Сиздин оюңузча наркотиктердин жайылуу коркунучу 

мыйзамдуулукту азыркыдан дагы катуулатууну талап кылабы?» 

 

5. Суроолорду тʏзʏп жатканда респонденттин бардык суроолордун маанисин тʏшʏнʏʏсʏн 

жана ɵз пикирин айтуусун камсыздоону эске алуу керек. Айрым суроолорго 
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респондеттер так жооп бере албайт, анткени ал суралып жаткан нерсе боюнча же 

тʏшʏнʏгʏ жок, же кɵргɵн эмес. М., «Бул маркадагы шоколаддын даамы кандай?» 

Респондент мʏмкʏн ал шоколадды эч жеген эмес, ал кантип анын даамын айтып берет 

же баалайт. Респонденттин жооп берʏʏсʏн жеңилдетиш ʏчʏн мʏмкʏн болгон 

жооптордун вариантын берʏʏ зарыл.  

6. Берилип жаткан суроо респонденттин эске тутуу мʏмкʏнчʏлʏгʏн ашкан жокпу? 

Респонденттин изилдɵɵчʏнʏн кызыккан окуясын эстɵɵсʏнɵ жардам берʏʏ керек. М., 

«Сиз бул жылы канча кг. конфет алдыңыз?» десе эч ким эстей албайт болуш керек. Ал 

ʏчʏн изилдɵɵчʏ жоопторду убакыт (мезгил) боюнча бɵлʏп чыгуусу керек . М, 

«Сиз бул жылы канча кг. конфет алдыңыз?» 

1. Акыркы 4 жума ичинде 

2. Акыркы 1-3 ай арасында 

3. Акыркы 3-6 ай арасында 

Окумуштуулар билдиргендей бир нерсени эске тутуу ошол адам ʏчʏн канчалык деңгээлде 

маанилʏʏ болсо, ошого жараша эстеп калат. Кээ бирлери мурдатан болгон нерсени 

жакынкы арада болгондой эстеп калышат. М., бир аял кир жуучу порошокту бир ай мурда 

алганын билдирген, бирок андан тактай турган кошумча суроолорду берген кезде 2 ай 

мурда алганы белгилʏʏ болгон. Бул сыяктуу жооптор изилдɵɵнʏн тактыгына шек 

жаратышы мʏмкʏн.  

 

7. Кээде респонденттер бул же тигил суроого жооп берʏʏдɵн кыйналышат (жашоодо 

бул окуя менен кездешкен эмес, же билсе деле анын келип чыгуу себептерин мурдатан 

ойлонгон эмес, же жɵн гана андагы болгон маалыматты сактоону каалашат). Демек 

мындай учурларда респондентти жарга такабастан, аны ыңгайсыз абалга тʏртпɵстɵн артка 

чегинʏʏнʏ ойлонуш керек, Т.а., ага ошол абалдан куткаруу ʏчʏн кээ бир жооптордон оңой 

бошонуусуна жардам кɵрсɵтʏʏ керек, мисалы жооптордун арасында «жооп берʏʏдɵн 

кыйналам», «же айта албайм»,  «билбейм» деген жоопторду дагы кошуп коюу керек. 

 

8.  Суроолордун жоопторун белгилеп жатып, изилдɵɵчʏ бардык варианттарды кɵз алдына 

алганына дайыма эле ишене берʏʏгɵ  болбойт, андыктан жабык варианттарды жарым-

жартылай жабык жооптордун вариантына айландыруу зарыл жана «башка варианттар» 

же «дагы кайсы...» деген варианттарды дагы кошуу керек. 

 

9. Айрым суроолор бардык эле респонденттерге багытталган эмес, а белгилʏʏ гана бир 

категорияга багытталган. Мындай учурда фильтрды эске алуу керек. Мисалы анкетада 

аялдардын косметикасынын кандайдыр бир сапатын баалоо боюнча суроолордун сериясы 

бар болсо, анда анкетага кошумча инструкциялык сап киргизсе болот: «12 ден 18ге 

чейинки суроолорго жалаң гана аялдар жооп беришет. Эркектер 19-суроого ɵтʏшɵт». Ал 

эми 19- суроонун (Эркектердин косметикасы боюнча суроолор ушул суроодон башталат) 

алдында жаңы фильтр коюш керек: «19дан 26га чейинки суроолорго жалаң гана эркектер 

жооп берет. Аялдар 27-суроого ɵтʏшɵт».   

Анкетанын композициялык жасалгалоосунда муну стрелкалар менен дагы кɵрсɵтсɵ болот. 
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Ошентип, суроолордун бул же тигил тʏрʏнʏн берилиши изилдɵɵнʏн максаты жана 

милдеттери менен, респонденттердин маданий жана билим даярдыгы менен, тандаманын 

ɵзгɵчɵлʏгʏ менен аныкталат. Ар бир суроо изилдɵɵчʏ тарабынан нейтралдуу берилиши 

керек, анын жеке кызыкчылыгы болбошу керек жана суроо эки мааниде берилбеши шарт. 

Ар бир коюлган суроо так жооп алууга багытталыш керек. Бул жалпы талаптар  анкетада 

тʏзʏʏ учурунда эске алыныш зарыл. 

 

Контролдук суроолор: 

 

1. Суроо берʏʏ социологияда башка илимдерден эмнеси менен айырмаланат?  

2. Анкеталык суроолор кандай негизде  классификацияланат? 

3. Ачык суроо деген эмне? 

4. Жабык суроолор жана жарым-жартылай суроолор кантип тʏзʏлɵт? 

5. Тʏз жана кыйыр суроолордун айырмачылыгы эмнеде? 

6. Жеке жана жаксыз суроолор кантип тʏзʏлɵт? 

7. Негизги жана кошумча суроолор изилдɵɵнʏн натыйжасына кандай салым 

кошот? 

8. Конструктивдик тʏзʏлʏшʏ боюнча суроолор кандай бɵлʏнʏшɵт жана 

ачыктаңыз? 

9. Сызыктуу суроолор кантип берилет? 

10. Таблицалык суроолордун тʏзʏлʏшʏнʏн себеби эмне? 

11. Негизги суроолорду иштеп чыгуунун кандай эрежелери бар? 
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6. Каташинских, В. С. Методы сбора социальной информации : учеб. пособие /С. 

Каташинских ; [науч. ред. Ю. Р. Вишневский] ; М-во об-разования и науки Рос. 
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SOS - 204 Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн методологиясы жана  методикасы 

I (Сандык) дисциплинасы боюнча  

Ара сынак ʏчʏн контролдук суроолор: 

1-8 –лекциялардын суроолору камтылды. 

Ара сынак тест тʏрʏндɵ жʏргʏзʏлɵт. 

 

1. Илим жана социалдык факт деген эмне? 

2. Маалыматтын социологиялык изилдɵɵдɵгʏ мааниси кандай? 

3. Социалдык маалыматтын ɵзгɵчɵлʏгʏ эмнеде? 

4. Массалык маалыматтардын кандай  тʏрлɵрʏ бар? 

5. Изилдɵɵнʏн маңызы кандай? 

6. Социологиялык изилдɵɵ деген эмне? 

7. Эмпирикалык изилдɵɵ менен фундаменталдык изилдɵɵнʏн айырмасы эмнеде? 

8. Милдеттери боюнча боюнча социологиялык изилдɵɵлɵр кандай тʏрлɵргɵ 

бɵлʏнɵт? 

9. Жыштыгы / кайталануусу боюнча социологиялык изилдɵɵлɵр кандай тʏрлɵргɵ 

бɵлʏнɵт? 

10. Кɵлɵмʏ боюнча социологиялык изилдɵɵлɵр кандай тʏрлɵргɵ бɵлʏнɵт? 

11. Максатына жараша социологиялык изилдɵɵлɵр кандай тʏрлɵргɵ бɵлʏнɵт? 

12. Социологиялык мониторинг деген эмне? 

13. Сандык изилдɵɵ - бул эмне? 

14. Сандык ыкма - бул эмне? 

15. Сандык изилдɵɵнʏн артыкчылыгы жана жетишпеген тараптары кайсылар? 

16. Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн Программасы деген эмне? 

17. Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн Программасы кандай  максатты кɵздɵйт? 

18. Программанын теоретикалык-методологиялык  жана методикалык бɵлʏктɵрʏнʏн 

айырмачылыктары эмнеде? 

19. Изилдɵɵ программасынын негизги этаптары кайсылар? 

20. Проблемалык абал/жагдай жана кɵйгɵй деген эмне? 

21. Социологиялык изилдɵɵнʏн проблемасы кантип алдыга чыгат? 

22. Проблеманын татаалдык деңгээли жана аны формулировкалоо боюнча кандай  

талаптар бар? 

23. Социологиялык изилдɵɵнʏн объектиси жана предмети деген эмне? 

24. Социологиялык изилдɵɵнʏн максаты жана милдеттери деген эмне? 

25. Социалдык проблема деген эмне? 

26. Социологиялык изилдɵɵдɵ гипотезанын / божомолдун орду кандай? 

27. Тʏшʏнʏктɵрдʏн интерпретациясы деген эмне? 

28. Тʏшʏнʏктɵрдʏн эмпирикалык интерпретациялоо процедуралары  кантип ишке 

ашат? 

29. Тандама эмне ʏчʏн керек? 

30. Тандаманын репрезентативдʏʏлʏгʏ кантип ишке ашат? 

31. Жалпы жыйынды менен тандама жыйындынын айырмачылыктары кандай? 
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32. Социологиялык изилдɵɵдɵгʏ ɵзгɵрʏлмɵ деген эмне? 

33. Тандаманын типтери кандай болуп бɵлʏнɵт? 

34. Тандаманын тʏзʏлʏшʏ деген эмне? 

35. Кокустуктан (ыктымалдуу) тандаманын методдору кантип ишке ашат? 

36. Жɵнɵкɵй кокустуктан тандоо деген эмне? 

37. Системалык тандама деген эмне? 

38. Стратификациялык тандама деген эмне? 

39. Райондоштурулган тандама деген эмне? 

40. Уялык (кластердик) тандама деген эмне? 

41. Кокустан эмес (ыктымалдуу эмес) тандамалардын методдору кайсылар? 

42. Кар тобу методу деген эмне? 

43. Стихиялуу тандоо деген эмне? 

44. Негизги массив методу деген эмне? 

45. Квоталык тандама методу деген эмне? 

46. Кɵп баскычтуу тандама методу деген эмне? 

47. Тандаманын кɵлɵмʏ кантип эсептелет? 

48. Тандаманын кɵлɵмʏн эсептɵɵ процедурасы кантип ишке ашат? 

49. Алдын ала тʏзʏлгɵн эсептин стратегиясы канчалык деңгээлде социологго керек? 

50. Тандаманын кɵлɵмʏн ырааттуу эсептɵɵнʏн стратегиясы деген эмне? 

51. Тандамадагы ишенимдʏʏ интервал  деген эмне? 

52. Ишенимдʏʏ ыктымалдуулук деген эмне? 

53. Тандаманын катасы менен репрезентативдʏʏлʏк катасынын айырмачылыгы 

кандай? 

54. Системалуу каталар качан ортого чыгат? 

55. Ката кетирʏʏдɵн качуунун кандай  ыкмалары бар? 

56. Тандаманы кɵзɵмɵлдɵɵ жана тандаманы тʏздɵɵнʏн айырмасы эмнеде? 

57. Респонденттердин демографиялык мʏнɵздɵмɵсʏнʏн бɵлʏнʏшʏн коррекциялоо 

кантип ишке ашат? 

58. Алгачкы маалыматтарды таразалоо деген эмне? 

59. Респонденттердин кескин ɵзгɵчɵлɵнгɵн жооптору кантип коррекцияланат? 

60. Ɵткɵзʏлʏп жиберилген жооптор кантип коррекцияланат? 

61. Ɵлчɵɵ жана социологиялык изилдɵɵдɵгʏ ɵлчɵɵ   деген эмне? 

62. “Жумшак” жана “катуу” стратегиялар деген эмне? 

63. Баяндоочу теория деген эмне? 

64. Социологиялык ɵлчɵɵнʏн спецификасы кадай? 

65. Шкалалоо методдору кайсылар? 

66. Фактордук жана латенттик  процедуралардын жыйындысы деген эмне? 

67. Анализ категориясы жана анализ бирдиги деген эмне? 

68. Индикатор деген эмне? 

69. Индикатордун релеванттуулугу деген  эмне? 

70.   Индикатордун жеткиликтʏʏлʏгʏ (доступность)  деген  эмне? 

71. Социологиялык изилдɵɵдɵгʏ индекс деген эмне? 

72. Шкала жана шкалалоо деген эмне? 

73. Шкаланын кандай касиеттери бар? 
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74. Номиналдык шкала (NOMINAL) деген эмне? 

75. Иреттик (катардык) (порядковая (ранговая))шкала (ORDINAL) деген эмне? 

76. Интервалдык шкалалар (SCALE)  деген эмне? 

77. Пропорционалдык шкала (Мамилелер шкаласы)деген эмне? 

78. Көп өлчөмдүү шкалалоо кантип ишке ашат? 

79. Шкаланын кандай тʏрлɵрʏ бар?  

80. Статистикалык анализдин кандай ыкмалары бар? 

81. «Интервьюер» кесип катарыкачан келип чыккан? 

82. Интервьюердин ишинин мʏнɵзʏ, кесиптик сапаттары кандай? 

83. Интервьюердик кесипке даярдоо процесси канчалык даражада жолго коюлган? 

84. Интервьюердин ишиндеги оорчулуктар анын ишинин сапатына кандай таасир 

тийгизет? 


