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Сабактын аты: Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн методологиясы жана  

методикасы III (Сапаттык) 

Окутуучунун аты жɵнʏ Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

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- 27 бет 

Ара сынактын суроолору       – 28-30 бет 

 

8 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме)  

 

Эксперттик сурамжылоо методу 

Суроолор:  

          1. Социологиялык изилдөөдөгү эксперттик сурамжылоо методу түшүнүгү 

          2. Эксперттик сурамжылоону колдоонунун өзгөчөлүктөрү 

          3. Эксперттерди тандоонун методдору жана эксперттердин иши 

          4. Эксперттик сурамжылоодо колдонулуучу методдор 

 

1. Социологиялык изилдөөдөгү эксперттик сурамжылоо методу түшүнүгү 

 

Эксперттердин интервьюсу (türk. Uzman mülakat), (eng. İnterview experts), (русск. Интервью 

экспертов): 

Белгилүү бир тармак боюнча, интервьюнун респонденти жогорку квалификациядагы 

адистер болгон сурамжылоонун бир түрү. Айрым учурда Э.и. – эксперттик баалоо 

методу/ыкмасы деп дагы аталат. Бул ыкманын өзгөчөлүгү изилденип жаткан маселени 

чечүүдө жана талдоодо компетенттүү адистердин катышкандыгында. 

Эксперттик сурамжылоо – бул сурамжылоонун предметине түздөн – түз тиешеси бар 

адистердин практикалык тажрыйбасынын жана илимий билимдерин бириктирген метод.  

 

Экспертиза – бул эксперттерден изилдөө учурунда алардын алдына коюлган милдеттерди 

өз алдынча чечүүсү же эксперттерден маалымат алуу процедурасы.  

Эксперттик баалар – бул атайын бөлүнгөн критерийлердин негизинде объектилердин 

касиеттерин салыштыруу боюнча процедура же тагыраак айтканда, бул эксперттердин 

адамзаттын ар тʏрдʏʏ иш – аракети боюнча ой-пикири.  
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Негизги нормативдик талаптар: 

 эксперттерди тандоодогу өтө тактык; 

 эксперттерди продуктивдүү колдонууга шарттарды түзүү; 

 изилдөөнүн ар бир этабында эксперттерден алынган маалыматты бурмалабастан 

сактоо; 

 эксперттердин ой – пикирине тийгизген таасири бар факторлорду эсепке алуу;  

 

Изилдөөнүн предмети боюнча проблемаларды өтө жакшы билген же алар менен тыгыз 

байланышы бар, компетенттүү респондент эксперт д.а. 

 

Эксперт/адис – бул изилдөө объектисине түздөн-түз байланышкан, атайын билимге жана 

тажрыйбага ээ болгон адам. Эксперт идеялардын, божомолдордун жана сунуштардын 

генератору; маалыматтардын, мүнөздөмөлөрдүн жана сунуштардын булагы, объекттердин 

көрсөтмөсүн баалоодо арбитр; кийинки анализ үчүн негиз боло турган изилдөөчүгө 

белгисиз маалыматтардын булагы катары кызмат кыла алат. 

 

Эксперттик баалоо – изилденип жаткан проблеманын өтө негиздүү, маанилүү аспектилери 

боюнча илим тарабынан так аныктамасы жок же бир пикирге келише албаган учурда 

колдонулат. 

 

Эксперттин баалоосу – тандалып алынган критерийлер боюнча объекттерди салыштыруу 

процедурасын камтыган адамдын иш-аракетинин ар түрдүү чөйрөсүн адистердин талдоосу. 

Эксперттердин талдоосунун негизинде кабыл алына турган чечимдер менен баалоолордун 

ишеничтүүлүгү жетишерлик деңгээлде жогору, ошондой эле ал көбүнчө уюштуруудан, 

жыйналган пикирлердин кайра иштелип чыгуу жана талдоо процедурасынын багыттуулугу 

менен байланыштуу.  

 

Эксперттик сурамжылоонун программасынын компоненттери: 

 А)   талаш – тартышты жараткан, илим тарабынан чечиле элек проблемалык абал; 

 Б)   эксперттик баалоонун терминологиясы ( жалпы түшүнүктөрдү операционалдаштыруу 

боюнча);  

 В)   экспертизага алынып чыккан гипотезалар; 

 Г) эксперттерди тандоо боюнча талаптардын комплекси; 

 Д) эксперттердин ой-пикирин өлчөөгө мүмкүнчүлүк берүүчү индикаторлор;  

 Е) өлчөөнүн жана алгачкы маалыматтарды кайра иштеп чыгуунун инструментарийлери; 

 Ж) экспертиза жүргүзүүнүн эрежелери жана сценарийи. 

 

Эксперттик сурамжылоо методу объективдүүлүктү, көп тараптуулукту,  комплекстүүлүктʏ 

жана кабыл алынган чечимдердин компетенттүүлүгүн камсыздай алат. 
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     2. Эксперттик сурамжылоону колдонуунун өзгөчөлүктөрʏ 

 Прикладдык изилдөөдө кандайдыр бир кубулушту баалоодо анын объектисин бөлүп 

кароо өтө татаал же таптакыр мүмкүн эмес жана аны маалымат алуунун булагы 

катары колдонууга мүмкүн эмес. 

 Мындай учурда маалыматты бир гана компетенттүү, изилдөөнүн объектиси жана 

предмети боюнча терең маалыматы бар эксперттерден гана алууга болот. 

 Эксперттердин изилдөөдө анализ учурунда жана проблемаларын чечʏʏ учурунда 

дагы катышышы. 

 Массалык сурамжылоо учурунда колдонулуучу айрым методикалык жана 

техникалык ыкмалар эксперттик сурамжылоо учурунда өз маанилерин жоготушат. 

М, респонденттин “жабык” позициясы бул жерде тастыкталбайт, эксперт 

изилдɵɵнʏн активдʏʏ катышуучусу. 

 Эксперттик сурамжылоонун программасы анча деталдаштырылган эмес. 

 Прогноздолуучу кубулуштар гипотеза түрүндө берилет. 

 

Социалдык – экономикалык өнүгүүнүн планын иштеп чыгуу, максаттуу, комплекстүү 

программаларды түзүү, социалдык прогноз жасоо жана башкаруу шартында эксперттик 

баалоого талаптар жогорулоодо ушуга байланыштуу эксперттик сурамжылоо методунун 

ролу дагы өсүүдө. 

Демек, методдун негизги милдети – изилденип жаткан проблеманын маанилүү, татаал 

аспектилерин таап чыгуу, эксперттердин тажрыйбасына жана билимине, алардын берген 

сунуштарына таянып маалыматтын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу.  

 Эксперттик сурамжылоону социологиялык изилдөөдө маалымат чогултуунун салттуу 

методдорунун бири катары колдонсо болот. М., коомдук ой –пикирди изилдөөдө. 

 

Ошентип,  эксперттик сурамжылоону коомдун бардык чойросун изилдоодо, социалдык 

объектинин абалын баалоодо, диагностика кылууда, прогноздоштурууда, 

программалаштырууда, долбоорлоодо, жана чечим кабыл алууда колдонсо болот. 

 

Ошентип, социололгиялык изилдөө жүргүзүүнүн ар бир этабында эксперттерди колдонсо 

болот: проблеманы формулировкалоодон тартып, анализ жазганга чейин. 

 

Эксперттик сурамжылоонун негизги функциялары: 

 Коомдук системанын жана анын элементеринин социалдык сапатын, социалдык 

маанилүү чечимдердин варианттарын, маалыматтын тактыгын, аткарылып жаткан 

проектилердин социалдык натыйжасын, коомдук процесстерди прогноздоосун, коллективди 

жана анын мүчөлөрүн аттестациялоосун баалоо болуп эсептелет.  

  

Биз билгендей, изилдөөнүн программасы эки бөлүктөн турат: теоретикалык жана 

процедуралык, о.э. тандаманы негиздөөдөн. 

 Программанын теоретикалык бөлүгүн даярдоодо эксперттерди бетме – бет (очный 

опрос) сурамжылоо методу колдонулат (изилдөөнүн проблемасы, максаты, милдеттери, 

объектиси). 
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Программанын процедуралык бөлүгү – бул изилдөөдөгү иштин бир топ татаал жана 

жооптуу бөлүгү. Бул этапта изилдөөнүн теоретикалык мазмуну эмпирикалык тилге 

салынышы керек. Т.а. объектини операционалдаштыруу, гипотезаны көрсөтүү, 

инструментарийлерди текшерүү ж.б. үчүн эксперттер колдонулат. 

 

3. Эксперттерди тандоонун методдору жана эксперттердин   иши 

 

Эксперттерди сурамжылоону тартипке салууда негизги эки методикалык проблема бар:  

1) эксперттерди тандоо; 2) жана алардын ишин оптималдаштыруу. 

 

Эксперттердин курамын аныктоодо алардын компетенттүүлүгү менен эле чектелбестен, 

алардын кабыл алган жыйынтыгынын валиддүүлʏгʏнө (негиздүүлүгү) таянып, эске алыш 

керек. Тажрыйба көрсөткөндөй дайыма эле эксперттердин компетенттүүлүгүн ага туура 

келүүчү (адекватный) валиддүүлүктү камсыздабайт. 

 

Эксперттик баалоодо компетенттʏʏлʏк менен валилдʏʏлʏктʏн ортосундагы айрымачылык- 

Эксперттерди тандоо негизинен эки мамиленин ( подходдун) негизинде түзүлөт: 

объективдүү жана субъективдүү.  Объективдүү мамиле изилдөөчүлөр тарабынан тандоонун 

атайын методикасын колдонгонун билдирет. Субъективдүү мамиле процедурага илимий 

коомчулукутун чыныгы потенциалдуу өкүлдөрү – эксперттер тартылганын билдирет.    

Объективдүү мамиленин 2 варианты бар: документалдуу жана эксперименталдуу. 

 

Документалдуу – эксперттерди тандоодо алардын социалдык – демографиялык 

көрсөткүчтөрүнө ( илимий даражасы, кызмат абалы, адистиги боюнча стажы, тема боюнча 

илимий эмгектери ж.б.) . жынысына, жашына ж.б.басым жасайт.  

Эксперименталдуу методго – эксперт катары каралып жаткан кандидатты тестирлөө, сынап 

көрүү кирет же анын мурдагы эксперт катары иштеген ишинин эффективдүүлүгү боюнча 

баалоо кирет. 

 

Субъективдүү мамиле дагы бир нече ыкмаларга бөлүнөт:  

 Аттестация 

 Эксперттердин бири – бирин баалоосу. 

 Эксперттикке кандидаттардын өзүнүн компетенттүүлүгүн баалоосу 

 

 Аттестация жургүзүлөт, ачык же жабык добуш берүү менен эксперттин кандидатурасы 

бекитилет. Бир нече тур менен жүргүзүлөт.  

1- турда эксперттердин чөйрөсү ( круг) экспертке кандидаттардын тизмесин түзүшөт.  

Турлар эксперттердин кандидатурасы турукташканга чейин бир нече жолу кайталанат. 

Субъективдүү мамиленин дагы бир ыкмасы –  

2. келечектеги эксперттердин бири – бирин баалоосу.  

3 – ыкма, эксперттикке кандидаттардын өзүнүн компетенттүүлүгүн баалоосу. 
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Эксперттик сурамжылоо процессинде алынган маалыматтар даяр экспертиза болуп 

эсептелбейт, ал маалымат кайрадан иштелиши керек, ошондон кийин гана аны коюлган 

милдетин чечүү жолу катары кароо керек. 

 

   Эксперттерди тандоодо 1) критерийлерди иштеп чыгуу ( “ Бул проблема боюнча ким 

эксперт боло алат?”)  

 

Негизги критерийлер: 

 1. Эксперттин проблема боюнча компетенттүүлүгүн көрсөтүүчү жыйындылар: 

 Билиминин деңгээли жана багыты ( профиль ); 

 Ишинин багыты ( изилдөөнүн предметтик чөйрөсү менен байланышы); 

 Ишинин багыты боюнча стажы; 

 Чечилүүчү проблемалардын деңгээли ( ээлеген кызмат абалынын мүнөзү менен 

проблеманын туура келүүсү); 

 Мурда ишке ашкан экспертизалардын сандык сапаттык мүнөзү; 

 

2. Анализ учурунда же баалоодо эксперттин объективдүүлүгү, анын алдын – ала кандайдыр 

бир чечим кабыл алууга болгон кызыкчылыгынын жоктугу. 

3. Командада иштөө жөндөмдүүлүгү: 

 Сүйлөшүп кетүүгө шыгы; 

 Биргеликтеги чыгармачылыкка болгон жөндөмү; 

 Акылынын ийкемдүүлүгү жана көз карашынын тунуктугу;  

 Нонконформизм. 

Эксперттерди тандоодо төмөнкү процедуралар колдонулат:  

 Объективдүү параметрлер боюнча эксперттердин өзүн-өзү баалоосу; 

 Эксперттердин бири – бирин баалай билүүсү; 

 Эксперттерди көз каранды эмес адистердин баалоосу; 

 Эксперттердин мурда жүргүзгөн экспертизаларнын компетенттүүлүк деңгээлин 

баалоо.  

4.  Эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор 

 

Экспертиза методдорунун классификациясы: 

 Экспертизанын жеке ( индивидуальные) методдору; 

 Экспертизанын топтук ( групповые ) методдору 

 

Жеке эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор: 

1. “ Стандартташтырылган эксперттик сурамжылоо”.  

2. “ Стандартташтырылбаган эксперттик сурамжылоо”.   

3. “ Индивидуалдык (жеке) блокнот” методу 

 

1. “ Стандартташтырылган эксперттик сурамжылоо”. Алдын-ала проблема 

структураланышы керек жана бир маанидеги жооп бере турган суроолордун 
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тизмесин түзүү керек. Ал үчүн жабык суроолору бар стандартташтырылган анкета 

түзүлүүсү зарыл. 

 

2. “ Стандартташтырылбаган эксперттик сурамжылоо”.  а) сурамжылоонун 

формалдашуусу өтө төмөн болот. Формалдашпаган сүйлөшүү колдонулат: тема гана 

берилет, калганын эксперт өзүнүн билишиндей жооп берет. Интервьюер тактоочу 

суроолорду гана берип турат. б)  сурамжылоонун формалдашуусу өтө жогору болот. 

Берилүүчү суроолор алдын ала так иштелип чыккан, бирок алар ачык суроолор.  

 

3. “ Индивидуалдык (жеке) блокнот” методу. Эксперттин изилдөөчүнүн катышуусу 

жок ( заочный ) иши. Эксперт блокнот алат, анын 1- бетинде проблема жана 

кайтарып берүү убактысы көрсөтүлгөн. Эксперт проблема боюнча өзүнүн оюн, 

идеяларын, сынын жазат дагы, кайра изилдөөчүгө кайтарып берет. 

 

Жеке эксперттик сурамжылоодон топтук эксперттик сурамжылоо төмөнкүсү менен 

айырмаланат: бардык эксперттердин ой – пикирин макулдашуу жана бир жыйынтыкка 

келүү талап кылынат. Топтук методдор ишенимдүү, так болушат, бирок ага даярдык көрүү 

жана өткөзүү өтө татаал б.э.  

 

Экспертиза жүргүзүүнүн топтук методдору талкуунун мүнөзүнө жана багытына жараша 

аналитикалык жана креативдүү болуп бөлүнөт.  

Аналитикалык метод  объектинин мүнөзүн изилдөөгө багытталган, ал эми креативдүү 

методдор коллективдүү идея топтоого же коллективдүү түрдө проблеманы чечүүгө 

багытталган. 

 

 

Топтук эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор: 

1. Номиналдык топтор методу. 

2. Мээ чалгыны ( Мозговой штурм ) методу. 

3. “635” методу. 

4. “Критикалык атака” методу. 

5. Эксперттик фокус жасоо (фокусирование). 

6. Комиссия методу. 

7. Чечимдерди интеграциялоо методу. 

8. Иш оюну. 

9. “Сот методу”. 

10. “Консилиум” 

11. “Коллективдин блокноту”. 

12. Дельфи методу 

 

1. Номиналдык топтор методу. Бул жеке сурамжылоодон топтук сурамжылоого өтүүнү 

түшүндүрөт. Ар бир эксперттен маалымат чогултулат, андан кийин алардын маалыматын 
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бири биринен көз карандысыздыкта башка эксперттер менен талкуулашат. Мүмкүн алардын 

көз карашында келишпөөчүлүктөр болушу мүмкүн.  

 

2. Мээ чалгыны ( Мозговой штурм ) методу. Проблема эксперттердин тобу менен бетме-

бет (очное) талкуулашат. Мето 2 этапта жүргүзүлөт. 1-этап, “ Идеялардын конференциясы” 

деген атты алып жүрөт, анын узактыгы 1-1,5 сатты түзөт. Идеялар гана чогултулуп, 

жазылат, бирок талкууланбайт, сындалбайт. 2-этапта, чогултулган идеялар талкуулашат, эң 

мыкты деген идеялар тандалып алынат.  

  

3. “635” методу. Метод “Мээ чалгыны” методунун варианты б.э. Эксперттик топко 1 – 6 

киши кирет. Алардын ар бири 5 мүнөттүн ичинде каралып жаткан проблема боюнча 3 тон 

сунуш же гипотеза киргизиши керек. Алынган ар бир карточка калган эксперттерге 

таратылып берилет, андан кийин талкууланып, эн мыктысы тандалып алынат.  

4. “Критикалык атака” методу. Бул метод дагы “мээ чалгыны” методунун варианты б.э., 

анын принципиалдуу айырмачылыгы талкуунун сындык багытта (критическая 

напрвленность) болушу. Ар бир эксперт өзүнүн сунушун чечмелеп берет, андан кийин 

алардын ар бирине башка эксперттердин сунушун караганга мүмкүнчүлүк берилет жана 

алар бирдикте талкуулашат жана ар бир эксперт өзүлөрүнүкүн жактайт, башкалардыкын 

жокко чыгаруусу керек. Талкуунун негизинде кимдики негиздүү болсо ошолор тандалып 

алынат. 

  

5. Эксперттик фокус жасоо (фокусирование). Бул метод проблеманы бетме-бет 

талкулоону элестет. Эксперттер каралып жаткан абалды ар тараптан карап, ага фокус 

кылышат. Негизги максат – каралып жаткан проблеманын структурасын алып чыгуу, 

мүмкүн болушунча ушул түзүлгөн абалды аныктоочу бардык факторлорду бөлүп чыгуу, 

алардын ортосундагы өз ара байланышты орнотуу. Талкуу иштиктүү мүнөздө өтөт, суу 

сөздөр болбойт.  

6. Комиссия методу. Бул метод дагы талкуунун негизинде жүргүзүлөт. Фокус жасоодон 

айырмасы. Бул жерде сунушталган чечимдердин варианттарынын ортосундагы 

айырмачылыктарды бөлүп кароого умтулат, көбүрөөк далкелүүчү точкаларды табуу жана 

консенсуска келүү б.э. 

 

7. Чечимдерди интеграциялоо методу. Бул метод комиссия методу менен окшош, бирок 

мында формалдуу деңгээл көбүрөөк кездешет. Бул методдун негизинде маанилүү деген 

чечимдерди алып чыгуу жана аларды топтоштуруп туруп, керектүү чечимдерди кабыл алуу. 

Метод бир нече этаптын негизинде жүргүзүлөт. 1-этапта, эксперттерге милдеттер 

сунушталат жана алар бир – биринен көз карандысыз ал милдеттерди чечишет. Андан кийин 

алар ар бири изилдөөчүлөр даярдаган формулярга өздөрүнүн чечимдерин жазышат. Андан 

кийин эксперттер аркылуу алар талкууланат, эң мыкты дегендери кийинки формулярларга 

жазылат. Жеке чечимдерди талкулоо анонимдүү түрдө же ачык түрдө деле талкуланат.  

 

8. Иш оюну. Бул метод ар кандай формада жүргүзүлүшү мүмкүн. Өтө кеңири тараган 

формасы – бул анализденип жаткан процесстердин моделдешүүсү же прогноздолуп жаткан 
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кубулуштун келечектеги өнугүүсү ар түрдүү вариантта берилет. Иш оюнун алып баруу өтө 

кунт коюну талап кылат. Оюндун төмөндөгү элементтери толук түрдө жазылышы керек: 

максаты, милдеттери, катышуучулардын ролу, сюжети жана регламенти. Кандай гана иш 

оюну болбосун анын маанилүү этабы – рефлексия эсептелет – оюндун жүрүшүн талкулоо 

жана жыйынтыгын чыгаруу.  

 

9. “Сот методу”. Бул иш оюунунун бир түрү. Коюлган милдетти сот процесси сыяктуу 

талкуулашат: “проблеманын үстүндөгү процесс” моделдештирилет. “Адвокат”, “Сот”, 

“Прокурор”, “Присяжныйлар” ж.б тандалып алынат. Алардын ар бири прогноздолуп же 

анлизделип жаткан кубулуштарды өзүнө бөлүнгөн ролдун чегинде жактап, аны бекитүүгө 

аракет кылышат. Акыркы чечим эки этаптын чегинде аныкталат: “присяжныйлардын” 

добуш берүүсүнөн жана “соттордун” чечимди конкреттештирүүсүнөн турат.  

 

10. “Консилиум” Эксперттер проблеманы врач пациенттерди текшерип карагандай 

карашат. “проблеманын” байланышынын симптомдору аныкталат, проблеманын келип 

чыгуу себептери ачылып көрсөтүлөт, анализ жүргүзүлөт, “диагноз” коюлат жана абалдын 

өнүгүүсүнүн прогнозу берилет.  

  

11. “Коллективдин блокноту”. Бул метод “ Жеке инсандын блокнотуна” окшош. 

Блокноттор эксперттерге таратылып берилет, ар бир эксперт эксперттер тобунун мүчөсү 

экенин жакшы билет. Кээде аларды алдын – ала чогултушат жана алдыдагы иштер жөнүндө 

түшүнүк беришет. Андан кийин ар бир эксперт өзүнүн блокноту менен белгиленген 

убакыттын ичинде иштейт. Экспертизанын экинчи этабында блокноттор чогултулуп алынат 

жана алынган маалыматтар системага салынып, андан кийин жалпы эксперттерге кайрадан 

сунушталат. Алар коллективдүү түрдө аларды талкуулап оптималдуу варианттарды 

тандашат.  

 

12. Метод Дельфи. Бул методду колдонууда эксперттик топто иш алып баруу бир нече 

түрдүн негизинде, сырттан жана анонимдүү түрдө жүргүзүлөт. Эксперттерге проблема 

боюнча сурамжылоо барагы сунушталат. Суроолор ачык жана жабык түрүндө дагы берилет 

жана алынуучу маалымат сандык дагы, сапаттык дагы өлчөнүшү мүмкүн. Дельфи методу 

эреже катары 2-3 түр менен жүргүзүлөт. Кайталанып жаткан сурамжылоодо эксперттерге ар 

бир эксперттин ой-пикири менен же орточо баа менен таанышууга мүмкүндүк берилет. 

Кайталанган сурамжылоодо эксперттер коллегаларынын ой – пикирин эске алуу менен өзү 

мурда берген баасын ондоосу мүмкүн же өз оюнда эле кала берсе болот, ошол эле учурда 

коллегаларынын ой – пикирин сынга ала  алат. Дельфи методунун көп жакшы 

жетишкендиктери бар, аларды кээде башкалар менен алмаштырууга болбойт.  

1-ден, сырттан жүргүзүлгөндүгү жана анонимдүүлүгү конформизмден жана авторитетке 

багыт алуудан качууга мүмкүнчүлүк түзөт. 2-ден, эксперттер “жузун жоготуу” 

түшүнүүгүнөн коркнучсуз эле чыга алышат  жана өз ойлорун өзгөртө алышат, себеби, 

аларды башкалар көргөн жок да. 
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Экспертиза жүргүзүүдо ар бир методду өзүнчө колдонсо да болот же ошондой эле аларды 

айкалыштырып колдонсо да болот. М., “коллективдин блокноту”, “топтук талкулоо (фокус 

жасоо, мээ чалгыны ж.б.)”  жана о.э “дельфи” методдорун айкалыштырса болот.  

 

Эксперттердин ишинин процедурасы. Практикада ар түрдүү процедуралар колдонулат. 

Алардын айырмачылыгы төмөндөгү аспектилер боюнча көрсөтүлөт:  

 Эксперттердин бири –бири менен болгон контактысынын мүнөзү ( анонимдүүбү же жокпу);  

 Эксперттердин ишиндеги “кайра байланышуу” ( обратная связь) – экспертизанын чегинде 

эксперттердин өзүн – өзү окутуу, өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнүн бар же жоктугу.  

 

Эксперттик сурамжылоонун негизги инструментарийи – анкета же бланк – интервью. 

 

Контролдук суроолор: 

1. Эксперттердин интервьюсу деген эмне? 

2. Экспертиза жана Эксперттик баалар кантип жʏргʏзʏлɵт? 

3. Эксперттерди тандоодо кандай негизги нормативдик талаптар бар? 

4. Эксперт деген ким? 

5. Эксперттик сурамжылоонун программасынын компоненттерине эмнелер кирет? 

6. Эксперттик сурамжылоону колдонуунун  кандай өзгөчөлүктөрʏ бар? 

7. Эксперттик сурамжылоонун негизги функциялары кайсылар? 

8. Эксперттерди тандоонун методдору жана эксперттердин   иши кантип ишке ашат? 

9. Эксперименталдуу жана документалдуу методдордун айырмачылыгы эмнеде? 

10. Эксперттерди тандоодогу негизги критерийлер кайсылар? 

11. Жеке эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор кайсылар? 

12. Топтук эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор кайсылар? 
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9 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

Тереңдетилген интервью 

Суроолор: 

1. Маалымат чогултуудагы интервью методунун тʏрлɵрʏ. 

2. Интервью жʏргʏзʏʏнʏн этаптары. Интервьюерлерди тандоо. 

3.   Маалыматты кайра иштетʏʏ. 

1. Маалымат чогултуудагы интервью методунун тʏрлɵрʏ 

 Интервью – интервью алуучу аңгемелешип жаткандарга суроо берип, жооп алган эки же 

андан көп адамдардын ортосундагы пикир алышуунун, сʏйлөшʏʏнʏн тʏрʏ. Бир катар 

социалдык жана гуманитардык илимдерде (психология, социология, коммуникация, PR, 

маркетинг ж.б.) жана адамзат ишмердʏʏлʏгʏнʏн ар тʏрдʏʏ тармактарында (мисалы, 

журналистика, персоналдар, (кызматчылар) бөлʏмʏндө (ишке алуу учурунда) ж.б.) изилдөө 

ыкмасы катары колдонулат. 

 

Интервью экиге бɵлʏнɵт: 

 Формалдашкан 

 Формалдаштырылбаган (тереңдетилген) болуп бөлʏнөт. 

 

 Тереңдетилген интервью – изилдөөчʏ кызыктырган суроолорго мурдатан даярдалган план 

боюнча респондетти узак убакытка созулган жана абдан маанилʏʏ ой бөлʏшʏʏгө тʏрткʏ бере 

турган ыкмаларга таянган расмий эмес көзмө-көз сʏйлөшʏʏ. 

Тереңдетилген интервью – респондеттен формалдуу ар бир анкетаны толтурууну эмес, 

социологиялык изилдөөнʏн суроолоруна толук жооп алууну максат кылат. 

 Тереңдетилген интервьюну – жогорку деңгээлдеги адис өткөрөт жана анын максаты 

талкууланып жаткан маселе боюнча респондеттин чыныгы көз карашын билʏʏ. 

  

Формалдаштырылбаган интервьюнун синонимдери : 

“структураланбаган”, “стандартташтырылбаган”, “эркин”, “ачык”, “терең”, “интенсивдʏʏ”, 

“изилдөөчʏлʏк”, “сапаттуу”. Бирок жогоруда аталган терминдер ар дайым эле синонимдик 

мааниде болбойт. 

 

 Формалдаштырылбаган интервьюну колдоону учурунда ар бир респондеттен окшош 

маалымат алуу максат, ал эми индивид ошол учурда сандык статистикалык бирдик болуп 

эсептелбейт. 

   

Формалдаштырылбаган интервьюнун тʏрлөрʏ:  

 Даярдык көрʏʏ учурундагы интервью 

 Көз карандысыз. 

 

Көз карандысыз формалдаштырылбаган интервьюнун өз алдынча изилдөө функциясы бар. 
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Көз карандысыз формалдаштырылбаган интервью  төмөнкʏ суроолорду караган учурда 

колдонулат: 

 Социалдык толкундоолор, 

 Кылмыштуулук, 

 Көмʏскө  (теневая) экономика, илимий техникалык прогресстин тийгизген таасири 

ж.б. 

Интервью:  

 Багытталган; 

 Багытталбаган болуп бөлʏнөт.  

Багытталган интервьюда: 

кайсы суроо берилет, кайсы тема каралат, суроолорду жана темалардын ырааттулугу, 

ошондой эле жалпы процедура бʏт бойдон аныкталат. 

 

Багытталбаган интервьюда бардык чечимди респондент өзʏ кабыл алат. 

Так жана так эмес формулировкаланган суроолору бар интервью. 

Суроолор:  

 Жалпы; 

 Жеке болуп бөлʏнʏшөт. 

 

Жалпы суроолордун артыкчылыктары: 

 1- ден, жалпы суроодо бурмалоо аз кезедешет, ал эми тескерисинче жеке суроодо бул көп 

кезедешет.  

 

Жеке суроолордун маалыматты бурмалоо себептери: 

а) жеке суроолордун тизмегинде респондент компетенттʏʏ болбогон суроолор берилиши 

мʏмкʏн, ал учурда респондент жооп берʏʏдөн баш тартат же фантазиясын колдонот дагы 

башка эле темага тиешеси жок жооп берет; 

 

б)  жеке суроолордун тизмегинде интервьюердин оюнда жок, бирок респонденттин оюндагы 

маанилʏʏ деп эсептелген темалар болбошу мʏмкʏн; интервьюер өтө катуу тартиптеги 

суроолорду берип жана жоопторду катуу көзөмөлгө алуу менен керектʏʏ маалыматты 

чогулта албайт бирок “өз оюнда” кала берет. 

 

в) жалпы суроого жооп берип жатканда респонденттер ар дайым өзʏлөрʏ айткан темаларды 

рангдар боюнча жайгаштырышат. Бул рангдар жеке суроого жооп берип жатканда 

бурмаланып айтылган же таптакыр жоголуп кетет. 

 

 Жалпы суроолордун 2- артыкчылыгы – алар респондент ʏчʏн мотив берʏʏ эффектиси бар, 

анын негизгинде респондент менен байланышка чыгууга, анын ишенимине кирʏʏгө 

мʏмкʏнчʏлʏк тʏзөт. Бул суроолорго жооп берʏʏдө респондент өзʏнʏн акылы, эмгеги, 

квалификациясы керектигине ишенет.  
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Жалпы суроолордун 3- артыкчылыгы – бул интервьюердин изилдөөнʏн предмети жөнʏндө 

өтө төмөнкʏ маалымдуулугу шартында колдонулат. Мындай касиет изилдөөнʏн алгачкы 

этабында колдонулат.  

 

Интервьюнун дагы 2 тʏрʏ бар: 

 Жумшак; 

 Катуу.  

 

 2. Интервью жʏргʏзʏʏнʏн этаптары. Интервьюерлерди тандоо. 

 

Интервью жʏргʏзʏʏнʏн техникасы: 

 Интервьюну даярдоо, ага жалпы жана конкреттʏʏ даярдыктар дагы кирет; 

 Башталышы; 

 Негизги бөлʏгʏ; 

 Аякташы; 

 Жыйынтыктарды кайра иштетʏʏ.  

 

Интервьюерлердин профессионалдык сапаттары: 

Интервьюерлердин жакшы сапаттары төмөнкʏлөрдөн турат:  

1) Анын индивидуалдык мʏмкʏнчʏлʏктөрʏнөн, 

2) Методиканы билишинен,  

3) Социологиялык даярдыгынан, 

4) Терең интервью методун колдонуу менен изилдөө жʏргʏзʏлʏп жатканда ошол 

изилдөөнʏн предметин өтө жакшы билʏʏсʏнөн. 

 

 Интервью жʏргʏзʏʏ боюнча практикалык окутуу – катачылыктарды таанып билʏʏ жана 

аларды жазып белгилеп коюу процесси б.э.  

 

Ката кетирʏʏнʏн 3 тʏрʏ бар: 

 Интервьюер менен респонденттин ортосундагы психологиялык контактты бузуучу 

респонденттер “өзʏлөрʏ менен өзʏлөрʏ болуп калат”; 

 Интервьюер ката кетирген учурда респондент маалыматты бурмалайт жана ал 

башында өзʏ каалаган нерсени айтпастан башка нерсени айтат жана айрым 

нерселерди жашырат; 

 Интервьюер ката кетирген учурда респондент релеванттык эмес (интервьюнун 

максатында туура келбеген) маалыматтарды берет. Мумкʏн бул маалыматтар 

респондент  ʏчʏн чындыктыр, толук айтылгандыр, бирок ал алынган маалыматтар 

интервьюнун максатында жетʏʏгө көмөк көрсөтпөйт. 

 

Конкреттʏʏ интервьюга даярдык төмөнкʏлөрдөн турат: 

 Респонденттерди тандоо; 

 Сурамжылоо баракчасын тʏзʏʏ; 

 Интервью жʏргʏзʏʏнʏн убактысын жана ордун аныктоо;  
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 Итервьюну жазуунун ыкмаларын аныктоо. 

 

Респонденттерди тандоонун методдору: 

1. Жөнөкөй, атайлап эмес  тандоо. Бул метод респонденттердин оюн же чаржайыт ой-

пикирлерин каттоодо колдонулат. О.э. изилдөөнʏн объектиси жөнʏндө маалымат өтө аз 

болгондо колдонулат. 

 

  2.  Тең салмактуу сандык квотаны тʏзʏʏдө (квотанын ичинде атайлап тандоо принциби 

сакталат) колдонулуучу метод. Эгерде изилдөөнʏн мʏнөздөмөлөрʏнʏн параметрлери  

белгилʏʏ учурда бул методду колдонуу туура деп эсептелет.  

3 . “Кар тобу (снежного кома)” методу. 

Бул эч бир жерде катталбаган, изилдөөгө туура келʏʏчʏ белгилер жокко эсе болгон учурда 

ушул метод колдонулат. Негизинен алганда бул метод социометриялык сурамжылоонун 

модификациясын (өзгөрʏшʏн) көрсөтөт: бул же тигил белгилери боюнча тандамага туура 

келʏʏчʏ адамдарды биле тургандыгын респонденттерден сурашат. Бул метод эксперттик 

сурамжылоо жʏргʏзʏʏдө эффективдʏʏ болуп эсептелет. Тагыраак айтканда эксперттердин 

жардамы, сунуштары менен эксперттердин тизмеси тʏзʏлөт.  

 

4  . Суражылоону фильтирлөөчʏ метод . 

 Бул методду колдонгондо сандык сурамжылоо жʏргʏзʏлөт. Анын чегинде терең интервьюга 

катышуучу респонденттер тандалат.  

 

  Изилдөөнʏ уюуштуруунун өңʏтʏнөн алып караганда респондеттердин 3 тʏрʏ бар: 

 Негизги маалымат берʏʏчʏлөр; 

 Атайын респонденттер; 

 Бир типтʏʏ өкʏлдөр.  

 

Бири-бирине каршы турган, чыр-чатакта болгон ролдук позициялар (абалы) 

 

 Ишкананын, уюмдун ичинде ролдук позицияларга ой-пикирлердин келишпестиги байкалат. 

 Мындай келишпестиктер жана конфликттер ар тʏрдʏʏ кызмат абалынын вертикалдык 

иерархиялык деңгээлине жараша пайда  болушу мʏмкʏн, же горизонталдуу жайгашкан 

функционалдык ролдордун айырмачылыгынын негизинде пайда болушу мʏмкʏн. 

 

Респонденттердин  2 тʏрʏ бар:  

 Активдʏʏ 

 Пассивдʏʏ. 

 

Респонденттердин өзгөчө типтегилери бар. 

Алар төмөндөгʏдөй мʏнөздөмөлөргө ээ: 

1- ден, рефлексивдʏʏ мʏмкʏнчʏлʏктөрʏ жогору: Алар өзʏдөрʏнʏн практикалык 

тажрыйбасына таянуу менен өтө татаал жана өнʏккөн көз караштардын системасын тʏзө 

алышат;  
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-уландысы- 

2- ден, бул типтеги респонденттер эч нерседен коркушпайт, алар бардык нерсени бетке 

айтышат; 

3 – дөн, алар өзʏнʏн иши, адистиги боюнча абдан компетенттʏʏлʏк менен айтып бере 

алышат. 

 

Татаал социалдык объектилерди изилдөө 2 этаптан турат: 

1- этап – таанышуу этабы; 

2- этап – системалуу (бир калыпка салынган) этап. 

 

 Таанышуу этабынын максаты – объектилер, алардын тʏзʏлʏшʏ жана функционалдык 

проблемалары жөнʏндө жалпы маалымат алуу. 

 Системалык этаптын максаты – объектинин структурасын тʏзʏʏчʏ бардык негизги 

ролдук позициялардын тизмесин тʏзʏʏдөн башталат.  

 

Интервьюнун сурамжылоо баракчасы (суроолору) 

 Формалдаштырылбаган интервьюнун тʏзʏлʏшʏнʏн бирдиги болуп ТЕМА 

эсептелет. 

 Теманы ʏзгʏлтʏксʏз маанилʏʏ ырааттулук (тартиптʏʏлʏк) деп мʏнөздөсө болот.  

 

 Формалдаштырылбаган интервьюнун суроолору – бул, изилдене турган темалардын 

тизмеги. Алар суроо тʏрʏндө дагы, жөн гана баяндоо ирээтинде дагы берилет, о.э. алар бири 

бирин алмаштыра алышат же алардын комбинациясын колдонсо болот.  

 

Маанисине жараша темалар төмөнкʏдөй бөлʏнʏшөт: 

 Баяндоо (повествование); 

 Сʏрөттөө (описание); 

 Ой жʏгʏртʏʏ (рассуждение). 

 

Баяндоо (повествование) – окуянын мезгилдик жайгашышын тʏшʏндʏрөт. Баяндоонун 

бөлʏктөрʏ убакытка жараша жайгаштырылышат: 1- эмне болду, андан кийин эмне 

болду... 

 Айрым учурда баяндоо “хронологиялык тартип” деп аталат. 

 Хронологиялык тартип жылдар, айлар, кʏндөр, сааттар, минуталар менен дагы 

өлчөнөт.   

Сʏрөттөө (описание) – бул окуянын бир ырааттуулукта (тартипте) жайгашышы. 

 Сʏрөттөөнʏн “мейкиндик” тартиби д.а. 

 Сʏрөттөөгө туш болгон окуя логикалык тартипте жайгашат. М. металлдардын 

тʏрлөрʏн кароодо 1-алтын жана андан кийин башкалар өз тартиби менен каралат.  

 

Ой жʏгʏртʏʏ же себептʏʏ - натыйжанын тартиби (причинно-следственная 

последовательность) – бул маанилʏʏ байланыштын бир тʏрʏ. Ой жʏгʏртʏʏнʏн негизинде 
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башынан баштап жыйынтыгына чейинки ойлор каралат: корутунду (бʏтʏм), далилдер, 

жокко чыгаруу.  

 

-уландысы- 

Ой жʏгʏртʏʏнʏн тʏрлөрʏ: 

 Констатациядан – жалпылаштырууга, 

 Өзгөрʏʏлөрдʏ каттоодон – алардын себептерине,  

 Элементтерден – байланыштарга, 

 Мыйзамды орнотуудан – анын өзгөрʏʏлөрʏн ачууга ж.б. 

 

Суроолорду деталдаштыруунун логикалык деңгээли 

 Суроолорду деталдаштыруу жалпы чоң теманы аны тʏзʏп турган майда темаларга 

(подтемаларга) бөлʏштʏрʏʏ аркылуу жʏргʏзʏлөт.  

 

Бул бөлʏштʏрʏʏ төмөнкʏ логикалык эрежелерге баш ийиш керек: 

  А) негизделген, б.а. подтемалардын ар тʏрлөрʏнʏн бир гана негиздик тартипте бөлʏнʏшʏ. 

Эгерде бул тартиптʏʏлʏк сакталбаса интервьюнун логикалык тʏзʏлʏшʏ бузулат жана чар 

жайыт суроолор берилет. 

 

 -уландысы- 

Б) бири-бирине каршы келʏʏчʏ, б.а. подтемалар мазмуну боюнча бири-бирин жаппайт, 

буларда “бʏтʏндʏк” деген тʏшʏнʏк жок. Эгерде бʏтʏндʏк болбосо, анда интервьюнун ар 

бөлʏгʏндө бир эле суроолор кайталана берет. 

 

Ырааттуулуктун (тартиптʏʏлʏктʏн) тʏрлөрʏ: 

А) “Тематикалык” тартиптʏʏлʏктʏк интервьюнун  максаты бир нече параллель темаларга 

бөлʏнгөн учурда колдонулат.  

 

В) “Гэллаптын воронкасы” 5 суроодон турат: 

1 – суроого жооп берип жаткан адам проблема жөнʏндө негизинен билеби жана ал жөнʏндө 

ойлогонбу?  

2 – негизинен жооп берип жаткан адам жалпысынан проблемаларга кандай карайт?  

3 – проблеманы конкреттʏʏ аспектилери боюнча жооп алууга багытталган. 

4 – суроого жооп берип жаткан адамдын көз карашынын себептерин алып чыгат. 

5 -  ошол көз караштардын кʏчʏн, алардын ылдамдыгын билʏʏгө багытталган. 

 

Интервьюнун тили 

 Интервюердин тили интервьюер менен респонденттин жалпы  сөздʏгʏнө туура 

келиш керек. 

 Интервьюердин тили – бул жөн гана коммуникация куралы эмес, ал ошол эле учурда 

интервьюердин социалдык статусунун маанилʏʏ атрибуту.  
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Суроолордун татаалдыгынын деңгээли. 

 Суроолордун татаалдыгы респонденттин тʏшʏнʏгʏнө туура келиш керек. 

    Методикалык жактан алып караганда өтө татаал жана ошол эле учурда өтө 

жөнөкөйлөштʏрʏлгɵн суроо бербеш керек. 

Интервью жʏргʏзʏʏ убактысы 

 Интервью жʏргʏзʏʏнʏн убактысы боюнча өтө катуу тартиптеги сунуштар деле жок. 

Орточо эсеп менен  алганда 1 интервьюнун убактысы 40 мʏнөттөн 2 саатка чейин созулат, 

бирок бул убакыт негизинен интервьюнун темасынан, респонденттин ачыктыгынан жана 

кызматташууга болгон аракетинен көз каранды. Ошондуктан убакыт дагы созулуп кетиши 

мʏмкʏн.  

 

 Интервью жʏргʏзʏʏнʏн орду 

 Интервью жʏргʏзʏлʏп жаткан орунга болгон талап боюнча – орун 1 – кезекте эч ким 

тоскоолдук кылбаган, тынч, ыңгайлуу абалда болуусу керек. 

 

Интервьюну жазуунун ыкмалары: 

 Магниттик ʏндʏ жазуу; 

 Интервью учурунда кол менен жазуу; 

 Эске тутуу боюнча жазуу. 

 

Интервьюнун башталышы 

 Бул алдын-ала респондент менен жолугушуу жөнʏндө сʏйлөшʏʏ, аны интервью 

берʏʏгө көндʏрʏʏ, ошондой эле бул – интервьюнун алгачкы минуталары: кириш бөлʏгʏ 

жана алгачкы суроолор. Интервьюнун башталышы өзгөчө этап, себеби ушул учурда 

респонденттен маалымат чогултуу максат эмес, аны менен жакшы байланышка чыгуу, же 

психологиялык контакт тʏзʏʏ деген тʏшʏнʏктөр өтө маанилʏʏ.  

 

Интервьюнун негизги бөлʏгʏ 

 Бул бөлʏктө маалымат алуу функциясы орчундуу орунду ээлейт. Жыйынтыгында 

интервью изилдөөнʏн проблемасы боюнча толук жана кенен маалымат алышы керек.  

 

Интервьюердин жумушу ар дайым көңʏл буруунун концентрациясын жана тез көнʏл 

бурууну (реакция) талап кылат. 

 

Интервьюдагы бурмалоолор 

 Бурмалоо деп респонденттин айтып жатканы менен анын чыныгы иши же оюу дал 

келбеген учур айтылат. 

 Интервьюердин позициясынын таасири – бул бурмалоонун негизги булагы. 

 

Бурмалоонун келип чыгышынын 2 шарты бар: 

1 – ден, интервьюер респонденттин ой-пикири менен дагы дал келбеген өз ой-пикири 

болуш керек. 
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2 –ден, респонденттин ой-пикири менен келишпестик, сырттан башка жерден ɵзʏнʏн 

ордун табышы керек. 

Интервьюер менен респонденттин ортосундагы пикир келишпестиктин булагы болуп 

алардын баалуулуктары, этикалык позициялары төп келишпегендиги эсептелет.  

 

Интервьюредин катачылыктарына карата сунуштар: 

1. а) Суроо менен аяктаган кандайдыр бир фразаларды колдонбоо керек; 

 б) Интервьюер өтө аз сʏйлөгөнгө аракет кылуусу керек. Өзʏнʏн жеке ой-пикирин айтууга 

же монологго өтʏп алууга тыюу саланыт. 

 

-уландысы- 

2. Интервьюердин өтө активдʏʏлʏгʏ. Активдʏʏлʏк – интервьюердин суроолорду өтө көп 

бериши менен, респонденттин сөзʏн тез – тез бɵлʏʏсʏ менен тʏшʏндʏрʏлөт. 

3. Жоопторду чектөө. Тажрыйбасы жок интервьюер көп учурда суроолордо көрсөтʏлбөгөн 

темалар болсо ага жооп алуунун кереги жок – деп эрте чечим чыгарат дагы өтө маанилʏʏ 

каймана тʏрʏндө берилген жоопторду көрбөйт.  

 

-уландысы- 

4. Теманы таңуулоо. Интервьюер өтө катуу тʏрдө интервьюнун темасына жана суроолоруна 

көңʏл бурат дагы респонденттин компетенттʏʏлʏгʏн эстен чыгарат. Мунун негизинде 

негативдʏʏ жыйынтык алынат. 

1- ден, суроону билбей туруп респондент окшоштуруп туура эмес жооп берет же 

фантазиясын иштетет.  

2- ден, маалымыттын релеванттуулугун басат дагы интервьюнун мазмуну толук болбой 

калат.  

 

-уландысы- 

5. Тез өткөөлдөрдөн турган катачылык. Интервьюер интервью алуу учурунда ʏстʏртɵн гана 

маалымат алат дагы, “ʏлгʏрбөй калам” деген коркунучтун негизинде тереңине жетпейт. 

 

Башка сунуштар 

 1. Өздʏк сапаттарын колдонуу. Интервью жʏргʏзʏʏдо бир типтʏʏ стиль жок. Ар бир 

интервьюер өзʏнʏн табийгый жʏрʏм-турум стилин колдонот. 

 2. Негизги ойду жазуу, каттоо (фиксация). Респонденттин жоопторунун ичинен негизги 

ойду бөлʏп каттоо керек. 

-уландысы- 

 3. Жазуу ʏчʏн эмес комментарийлер. Айрым учурда респонденттер эгерде алардын сөзʏ 

жазылбаса гана кенерирээк жооп берʏʏгө даяр болушат. Мындай учурда интервьюер анын 

шартына көнʏш керек. Интервью бʏткөндөн кийин респондентке терс  таасирин 

тийгизбегендей кылып эске тутуусу боюнча айтылган материалдарды калыбына келтирʏʏ 

зарыл.  
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Интервьюнун аякташы 

 Интервьюнун  аяктоосу анын табигый аяктоосу менен дал келʏʏсʏ керек. Анын 

бʏтʏшʏ жөнʏндөгʏ чечим эки тараптан тең бирдей кабыл алынышы керек. Интервью качан 

бардык суроолор каралып бʏткөндөн кийин гана бʏтʏшʏ керек: эрте дагы эмес, кеч дагы 

эмес. 

 Интервьюнун материалы кайра иштетʏʏдөн өткөндөн кийин респондентке 

кайтарылып берилет. Бул учурда респондент эгер материалдан туура эмес учурларды тапса 

алдырып салса болот.  

 Публикация кылуу ʏчʏн сөзсʏз тʏрдө респонденттин макулдугу керек.  

 

3. Маалыматты кайра иштетʏʏ 

 

Интервьюнун материалын кайра иштетʏʏ. 

Редакциялоо проблемасы. Интервьюну  кайра иштетʏʏнʏн: 

 1-этабы бул жазуу тʏрʏндөгʏ текстти даярдоо (стенограмма). 

 2-этабы: Стенограмманы редакциялоо керекпи же жокпу? Бул талаш маселе. 

 

Тереңдетилген интервью учурунда видеого тартуу менен бирге аудио-жазуу жүргүзүлүшү 

да мүмкүн. Алынган жазуу кайрадан иштелип чыгат да, жыйынтыгында изилдөөчү 

интервьюнун бүт текстин ("транскрипт") алат. Видео-жазуу респонденттин оозеки эмес 

реакцияларын дагы талдоо учурунда эсепке алуу үчүн колдонулат. 

 

 Интервью так логикалык композициядан туруш керекпи?  Ооба ушундай болуш керек, 

бирок ар дайым эле бул тартип сактала бербейт. Себеби респондент өзʏнө ыңгайлуу 

болгондой кылып жооп берет, ал композиция бузулат. 

 

 Ошентип, тереңдетилген интервью эркин формада интервьюер менен репсонденттин 

ортосунда жʏргʏзʏлɵ. Тереңдетилген интервью чыныгы кесипкɵй социолог тарабынан 

жʏргʏзʏлʏʏсʏ керек. Интервью социолог менен респонденттин ортосундагы ишенимдин 

негизинде ишке ашат жана эки тараптын тең кылдаттык жана ачык болушуна негизделет.  

  

 

Контролдук суроолор: 

 

2. Тереңдетилген интервью деген эмне? 

3. Формалдаштырылбаган интервьюнун кандай тʏрлөрʏ бар? 

4. Багытталган интервью менен багытталбаган  интервьюнун арасында кандай 

айырмачылык бар? 

5. Жалпы жана жеке суроолордун артыкчылыктары жана кемчиликтери кайсылар? 

6. Интервьюнун башталыш этабы кандайча жʏрɵт? 

7. Интервью ʏчʏн респонденттерди тандоонун кандай  методдору бар? 

8. Интервьюнун сурамжылоо баракчасы эмнени камтыйт? 

9. Интервьюну жʏргʏзʏʏ убактысы канчага созулушу керек? 

10. Интервьюну жʏргʏзʏʏ ордуна кандай талаптар коюлушу керек? 
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11. Интервьюну жазуунун/ каттоонун кандай ыкмалары бар? 

12. Интервьюдагы бурмалоолор деген эмне? 

13. Интервьюнун маалыматы кантип кайрадан иштетилиши керек? 

 

 

 

 

Колдонулган адабияттар: 

1. Белановский С. Индивидуальное глубокое интервью. М.: Никколо-Медиа, 2001. — 

320 с. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. 

— М.: ИНФРА-М, 2004. — С. 383-394 и 426-430 

3. Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaş mlar / W. Lawrence NEUMAN,  I  
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10- ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

 

Метод фокус – групп ( 1- лекция ) 

 

Суроолор: 

1. Изилдɵɵ методу катары фокус-групп методунун келип чыгышы 

2. Топтук интервью методунун теориялык аспектилери. 

3. Фокус группанын башка методдор менен болгон байланышы. 

4. Маркетингдик изилдөөдөгү социологиялык методдоор. 

5.  Фокус-группту уюштуруу процедурасы  

 

1. Изилдɵɵ методу катары фокус-групп методунун келип чыгышы 

 

Топтук интервью ɵткɵзʏʏнʏ алгач Америкада XX к. 20-жылдары аракет кылып башташкан, 

бирок алар абдан сейрек ɵткɵзʏлгɵн жана системалык анализ жасалбаган. Ал эми термин 

«фокусталган интервью»  (топтук жана жеке) 40-жылдары ортого чыккан. Анын ʏстʏнɵ 

Экинчи дʏйнɵлʏк согуш учурунда бул изилдɵɵнʏн тʏрʏ абдан активдешкен жана 

изилдɵɵчʏлɵрдʏн максаты ɵнɵктɵштɵрʏнʏн ɵз армиясына жʏргʏзгɵн пропагандалык 

ишинин таасири изилдɵɵ болгон.   Алгач фокусталган интервью жалпы жонунан Герта 

Герцог тарабынан жазылган, ал ар тʏрдʏʏ радио берʏʏлɵргɵ угуучулардын реакциясын 

изилдеген. 

 

Бирок фокусталган интервьюнун негизги принциптери жана методикасы Роберт Мертон 

тарабынан иштелип чыккан. Кийинчерээк ал Г.Герцог менен биргеликте ɵнɵктɵштɵрдʏн 

пропагандалык ишинин таасирин изилдешкен. Кийинчерээк 1956-жылы башка авторлор 

менен бирдикте Р.Мертон тажрыйбаларына, топтогон материалдарына таянып 

«Фокусталган интервью» (бул классика б.э.) аттуу эмгегин жарыялашкан. Бул методдун 

конкреттʏʏ ыкмаларын иштеп чыгууда Ф. Ретлисбергер менен У. Диксондун белгилʏʏ 

Хоторн экспериментин жалпылаштырып  (ал жерде багытталбаган интервью кɵп 

колдонулган) бериши жана  Карл Роджерстин  психотерапияда    багытталбаган 

интервьюну колдонгондогу тажрыйбалары абдан чоң салым кошкон.  

 

Р.Мертондун иштеринде жеке жана топтук интервьюлар жɵнʏндɵ сɵз болот, бирок, фокус-

группа термини дагы деле колдонулбайт Топтук изилдɵɵ кɵбʏнчɵ маркетингдик 

изилдɵɵлɵрдɵ кɵп колдонула баштайт жана бул термин ошол учурларда ортого чыгат. 

Илимий колдонууга 70-80-жылдардан баштап кире баштаган десек туура болот, анткени 

ошол жылдардагы реклама боюнча окуу куралдарында жазып башташкан.     

 

Ошентип фокус-групп методу маркетингде, анын ичинде рекламада кɵп колдонула 

баштаган. Мисалы, Кое жана Маклэчлен аттуу изилдɵɵчʏлɵр телевидениедеги рекламанын 

37 ири колдонуучусу кɵбʏнчɵ фокус-группту колдогонун айтуу керек.  Дагы бир мисал 

катары Р.Вичастын изилдɵɵсʏн айтса болот. Ал киностудия 5 жыл ичинде кирешесин 5 эсе 

ɵстʏргɵн жана мунун себеби деп ал даярдалып жаткан фильмдердин аяктоо бɵлʏгʏнɵ 
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кɵрʏʏчʏлɵрдʏн реакциясын фокус-групп ɵткɵзʏп, изилдеген жана алардын сунуштарына 

карап фильмдерди бʏтʏргɵн жана кирешеси ɵскɵн. 

Андан кийин бул кɵптɵгɵн областтарда колдонула баштаган. М., социалдык изилдɵɵлɵрдɵ, 

билимде, саламаттык сактоодо, ар тʏрдʏʏ социалдык программалардын психологиялык 

экспертизаларын даярдоодо. Мисалы, Миннесота штатындагы университетке эмне ʏчʏн 

айыл жергесинен келген жаштардын окуудан баш тартыш себебин изилдɵɵ жакшы ɵрнɵк 

боло алат. Алар менен фокус-групп жʏргʏзʏʏдɵ, университеттеги студенттердин санынын 

кɵп болуусу жана имараттарынын абдан чоңдугу жана жалпы эле кампустун кɵлɵмʏ аларда 

адашып кетʏʏ коркунучун жараткан. Анткени университетти рекламалап жатканда 

айрыкча ушул тараптарына басым жасалган. Фокус-групптун материалдарын 

анализдегенден кийин университеттин жетекчилиги реклама жасоо тактикасын ɵзгɵрткɵн, 

т.а. жаңы университетти таанытуу проспектилеринде университеттегилердин студенттерге 

болгон жакшы мээримдʏʏ мамилесине, чакан, таза аудиторияларга, жатаканалардагы 

жайлуу бɵлмɵлɵргɵ, чакан студенттик шаарчага басым жасашкан. Ошентип айылдык 

жаштардын бул университетке ɵтʏʏсʏн камсыздашкан. 

 

Бул кʏндɵрʏ кɵптɵгɵн социологдор, психологдор Р.Мертон менен анын тарапташтарынын 

эмгектерине тез-тез кайрылып жаткандыктарына, кɵңʏл буруу менен бирге алардын 

эмгектери 30 жылга жакын кɵңʏл бурулбай калганын эсте тутуу керек.  

Бул жерде айта кетʏʏчʏ нерсе фокус-группанын же дегеле сапаттык изилдɵɵнʏн 

методдорунун  ошол учурда жеткиликтʏʏ бааланбашы, сандык изилдɵɵгɵ болгон 

кызыгуунун артуусу менен шартталган, коомдо сандарга ишенʏʏ абдан ɵɵрчʏгɵн. Бирок 

убакыттын ɵтʏшʏ менен адамдын, коомдун жашоосун изилдɵɵдɵ жалгыз эле сандарга 

ишенʏʏ жетишсиз экендиги билинген.  

Фокус-групп методун колдонуу Орусияда 80-жылдардан башталган. Кыргызстанда 90-

жылдардан кийин кеңири колдонула баштаган.  

 

Ошентип фокусталган интервью/фокус-группа деген эмне?  

 

Фокусталган интервью/Фокус-группа (türk. Odaklı mülakat/Odak grup), (eng. Focused 

interview/Focus group), (русск. Интервью фокусированные/Фокус-группа) – бул 

респонденттин башынан өткөн кайсы бир окуя же абалдын белгилүү жагын изилдөөгө 

багытталган интервью. Бул изилдөөнүн объектиси туурасындагы айрым бир социалдык 

топтун ой-пикирлеринин өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү үчүн, чыныгы топтук 

динамиканы жасалма түрдө түзүлгөн топко колдонууга негизделген социалдык интервью.  

 

Негизинен жогоруда белгилегендей “Фокусталган интервью” (М. Фиске жана П. Кендалл 

менен бирге жазган) аттуу эмгек классикага айланган. Р. Мертон Фокусталган 

интервьюнун негиздөөчүсү деп эсептелет. Фокусталган интервьюнун ыкмасы 

саясатчылардын имиджин, саясий партияларга жана кыймылдарга болгон көз карашын, 

коомдогу социалдык оор кырдаалдардын себептерин изилдөө үчүн, ошондой эле 

социалдык байкоолорду жүргүзүү (социалдык маселелерге баа берүү жана социалдык 

жараяндардын өнүгүү моделин түзүү үчүн мисалы, коомдук кайрадан түзүлүүлөрдү 

(реорганизация), экологиялык коопсуздук маселелери ж.б.) үчүн ийгиликтүү колдонулат. 
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Фокусталган интервью социологиялык изилдөөнү методологиялык жактан камсыздоодо 

(божомолдорду, инструментарийлерди текшерүү) колдонулат.  

Фокусталган интервьюнун социологиялык изилдөөлөрдө колдонулушу туурасында сөз 

кылуудан мурда, Фокусталган интервью респонденттин бул же тигил тандоо багытын 

эмес, мотивациянын өзүн, респонденттердин өздүк жүрүм-турумдарын сүрөттөгөн 

түшүндүрүүчү схемалардын жыйындысын аныктоого жол ачарын белгилөө зарыл. 

Мындай учурда “туура” жана “ката” схемалар туурасында айтууга болбой тургандыгын 

өзгөчө баса белгилөө керек. 

2. Топтук интервью методунун теориялык аспектилери 

 

“Социокыймыл модели 3 стадиядан турат” 

1) жамаатчылык (общность) дифференциацияланбашы; (Бул стадияда топтогу адамдар 

бири – бири менен болгон мамилеси жана индивидуалдык мүнөздөмөлөрү менен 

иденттештирилген эмес) . 

2) дифференциациялар; (Талкууга алынып жаткан предметке байланышкан жана инсандык 

жеке өзгөчөлүктөрүнүн негизинде айырмачылык пайда болот).  

  

3) иерархиялык биригүү (топтолуусу) ( Акырындык менен катышуучулар өзүлөрүнүн 

башка мүчөлөр менен болгон окшоштуктарын байкашат жана анын негизинде биригишет. 

Негизинен мындай формалдуу эмес 2-3 топ түзүлөт. Анын ар биринин башында лидер 

турат. Топтун мындай түзүлүш процесси “иерахиялык биригүү (топтолуу)” д.а. 

  

 Методикалык триангуляция – бир эле проблеманы изилдөөдө ар түрдүү методдордун 

биргеликте колдонулуусу. 

 Концептуалдык триангуляция – бул каралып жаткан суроого туура келүүчү ар түрдүү 

көз караштар.  

 

Топтун катышуучуларынын ой-пикирин билүүдөгү негизги мамилелер (подходдор) 

 Менеджерлик мамиле. (кардарлардын көз карашын өндүрүүчүлөрдүн көз карашында 

анализдөө, же кененирээк айтканда, изилдөөнүн заказчиктеринин көз карашы менен алып 

кароо. Изилдөөчү бул учурда ретранслятордун функциясын аткарат жана бул көз 

караштардын системасынын ортосундагы коммуникацияны камсыздайт). 

 

 Маркетингдик мамиле. (маркетинг илимий дисциплинабы же жокпу? – бул өзүнчө 

суроо, бирок ал өзүнө базар аймагынын жайгашышы жөнүндө, т.а.,  адамдардын 

талаптарынын конкуренцияда болушу, суроо – талаптын кыймылы, базардын 

сегменттери ж.б системаны өзүнө камтыйт). 

 

 Клиникалык мамиле. ( мотивдердин билинбеген формаларын алып чыгуу, 

изилдөөчүлөр психологиялык теориялардын жыйындысына таянышат. 

 Саясат таануучулук мамиле. (политологический подход). ( Бул мамиле маркетингдик 

мамиленин ордуна колдонулат. Себеби, изилдөөнүн предмети өндүрүлгөн товар 

менен эмес саясий ишмерлердин же саясий рекламанын  имиджи менен байланыштуу 
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болгон учурда. Бул саясат таануунун электоралдык аймак боюнча көз караштарынын 

системасы)  

 Социологиялык мамиле.  

 

3. Фокус группанын башка методдор менен болгон байланышы. 

  

Фокус – группалар менен терең индивидуалдык интервьюнун ортосундагы 

айырмачылыктар:  

 Фокус – группаларда катышуучулардын бири - бири менен болгон алакалашуусу 

анын катышуучулары менен интервьюердин ортосундагы өз ара алакалашууну 

алмаштыра алат. 

Топтук интервью жөнүндө Р. Мертон жана анын ой – пикирлештери (соавторы) мындай 

дешкен:  

“Жекелик интервью топтук интервьюдан дайыма эле жогору – деген баалоого татыктуу 

эмес. Топтук интервьюнун бир эле абалдын чон топтор тарабынан ар түрдүү түшүнүүсүндө 

жетишпегендиктерине караганда артыкчылыктары көбүрөөк. Топтук интервью негизинен 

ар түрдүү көптөгөн жоопторду алууга мүмкүнчүлүк берет.  

  

Мындай алмашуунун натыйжасы: 

 Ойготуучу жана кысып кармоочу эффектилер 

 Алынган маалыматтын мүнөзү 

 Изилдөөнүн баасы 

 

4. Фокус – группалар жана сандык сурамжылоолор 

 Сандык жана сапаттык изилдөөлөр бир гана тактыгы жагынан эле эмес, маңызы 

жагнан дагы ар түрдүү маалыматтарды беришет.  

 Негизинен 2 негизги сфера бар: бул сандык инструментарийди аягына чейин иштеп 

чыгуу жана изилдөөнүн жыйынтыгы интерпретациялоо. 

 

Сандык жана сапаттык методдордун бири – бирин толуктоосу изилдөөнүн бардык 

этабында пайда алып келүү менен колдонулат. Сапаттык сурамжылоолор проблеманы 

алып чыгып, аны формулировкалашат, аларды сандык сурамжылоо аркылуу изилдесе 

болот. Андан ары алар формалдашкан суроо баракчаларынын каталарын тапканга жана 

ондогонго жардам беришет. Акыры сапаттык сурамжылоолор маалыматтарды 

түшүндүрүү жана толуктоо үчүн кызмат кылышат, алардын максаты изилдөөнүн 

аналитикалык аспектисин өрчүтүү болуп саналат. 

 

4. Фокус-групптун маркетингдик изилдɵɵдɵ колдонулушу 

 

Маркетингдик жана ага окшош милдеттер төмөндөгүдөй окшоштук касиеттерине ээ: 

1.  Изилдөө максаттары прагматикалык б.э. заказчикке изилдөөчү колдонгон методдор 

илимий же илимий эмес экени кызыктырбайт. Аны алынган жыйынтыкты практикалык 

максатта колдонулуусу кызыктырат. 
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2. Гипотезалар заказчик тарабынан берилет. Ал өзүнүн ишиндеги пайда болгон 

аныкталбаган “белгисиздиктин” тийгизүүсү терс таасирин, тобокелдикти азайтуу үчүн 

изилдөөчүгө кайрылат. 

 

3. Изилдөөлөр пайда болгон коркунучтуу нөлгө чейин жок кылуучу так, толук жооптуу 

заказчикке бере албайт. Мунун негизинде, дайыма изилдөө тарабынан бааланып жаткан 

абалга кандайдыр бир системалуу катачылыктар алынып киргендей болот. Изилдөөнүн 

чыныгы жыйынтыгы катуу текшерүүгө баш бербейт. 

 

Маркетингдик гипотеза – бул менеджерлердин эксперттик ой – пикиринин элесин 

коомго түшүрүү ( спроецировать). 

 

Маркетингдик гипотезаларды текшерүүнүн мүмкүнчүлүктөрү : 

 Өндүрүлгөн продукцияны толук кандуу базарга жайылтуу ( внедрение ); 

 Базарга сыналуучу партияны алып чыгуу; 

 Сатып алуучуларды сурамжылоо. 

 

Маркетингдик маалымат алуунун негизги методдору: 

 1. Базар статистикасы. Бул – 1- кезекте, баанын кыймылын жана сатуунун көлөмүн, андан 

кийин фирмалардын жана атаандаш товарлардын кыймылын, ошондой эле жалпы 

экономикалык конъюнктура боюнча обзорду анализдөө. 

 

 2. Массалык сандык сурамжылоолор. Алар өзүнө: базар статистикасынын 

деталдаштырылышын текшерүүнү, сатып алуучулук жүрүм – турумдун өзгөрүүсүнүн 

жалпы тенденциясын (тренддер, мониторингдер) байкоону, изилдөөнү, базарды жана 

базар сегменттерин анализдөөнү, кардарлардын багытын изилдөөнү камтыйт. Изилдөөнүн 

өзгөчө тобу болуп реклама менен байланышкан сурамжылоо эсептелет. 

 

 3. Базар тесттери. Бул топко кардарлардын товарды сыноо учуру менен байланышкан 

методдордун жыйындысы кирет. Товардын партиясынын көлөмүнө жараша тестирлөө 

лабораториялык шартта же базарда жүргүзүлөт. 

 

 4. Сурамжылоонун сапаттуу методдору. Бул фокус – группалар, индивидуалдык интервью, 

диадикалык интервью. Эгер сандык методдор “канча?” деген суроого жооп беришсе, 

сапаттык методдор “эмне үчүн?” деген суроого жооп беришет. Башкача айтканда, 

сапаттык изилдөөлөр сатып алуучулардын мотивациялык аспектилерин түшүнүүгө 

багытталган.  

                 5. Фокус-группту уюштуруу процедурасы 

  

Фокус – группадагы катышуучулардын саны 

 Р. Мертон жана анын тарапкерлери: “ Топтун көлөмү эки түшүнүк менен 

аныкталышы керек. Ал башка катышуучулардын толук катышуусуна терс таасирин 

тийгизбеш үчүн жана башкарууга мүмкүн болбой тургандай чон топ болбош керек. 
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Ошол эле учурда, ал бир адамдан интервью алгандай кичинекей көлөмдө болбошу 

керек. Тажрыйба көргөзгөндөй топтун көлөмү 10 – 12 киши болсо – бул оптималдуу 

топ ...” – дешкен.  

 

 Катышуучуулардын санын 10-12 кишиден көбөйтсөк, анда аларды башкарууга 

мүмкүн болбой калат. Бул учурда топ –пассивдүү аудиторияга айланат жана 

пикирлер менен алмашуу – демилгени колуна алган кичинекей топтун ортосунда 

гана болот же жалпы дискуссия столдо отурушу боюнча кошуналардын бир нече 

тобунда жүргүзүлүп калат.  

  

    Фокус – группадагы катышуучулардын курамынын гомогендүүлүгү 

Р. Мертон жана анын тарапкерлери: “Топтун курамы канчалык социалдык жана 

интеллектуалдык жактан гомогендүү болсо, алардын берген маалыматы дагы ошончолук 

продуктивдүү болот”-дешкен. 

 

Сапаттык методдордогу валиддүүлүк  - кеңири мааниде алып караганда валиддүүлүк же 

тагыраак айтканда методдун негизделиши ( обоснованность) анын жардамы аркылуу 

алынган эмпиикалык маалыматтардын изилдөөнүн максатына дал (туура) келиши. 

  

Топту түзүүдөгү жалпы принцип: 

 Катышуучулар бирдей социалдык катмарда болуш керек жана алар бири – бири 

менен сүйлөшүү учурунда өздөрүн комфорттуу сезиши туура болот. Ошондой эле 

талкууланып жаткан тема бардык респонденттер үчүн алардын күнүмдүк жашоосу 

боюнча дагы тааныш болгону жакшы. 

 Фокус – группанын мүчөлөрүн тандоодо созсүз түрдө алардын социалдык 

мүнөздөмөсүнүн гомогендүүлүгүн сакташ керек, бирок сөз бул жерде алардын көз 

караштарынын жана багыттуулуктарынын гомогендүүлүгү жөнүндө эмес. 

 

Негизги социалдык мүнөздөмөлөргө төмөнкүлөр кирет: 

 Социалдык класска таандыгы, 

 Билими, 

 Жынысы,  

 Жашы, 

 Улуту, 

 (айрым бир региондордо алардын динге болгон таандыгы) 

Жынысы боюнча бөлүштүрүүдөгү (сегрегация) изилдөөчүлөрдүн ортосундагы 

консенсустар: 

 1. 25 жашка чейинки жаштардын жана өспүрүмдөрдүн арасында фокус – группа 

жүргүзүүдө сегрегация принциби милдеттүү болуп саналат. 

 2. Аралаш топтордо талкуунун предмети болуп интимге же адамдардын сексуалдык 

жашоосуна байланышкан суроолор болбош керек. Алардын катарында дагы жеке 

индивидге керектүү нерселе, буюмдар жөнүндө сөз болбошу керек. М, самын, тиш 

пастасы, ички кийим, косметика, контрацептивдер ж.б. 
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 3. Жынысы боюнча сегрегация принцибин билими азыраак адамдардын арасында талкуу 

жүргүүдө колдонуу катуу талап кылынат.  

 4. Ал эми жогорку билимдүү адистердин арасында (м.врачтардын) жыныстык сегрегация 

жүргүзүүнүн кажети жок. Бирок бир жыныстагы адамдардын бирөө эле катышуусу 

анчалык колдоого алынбайт. 

 5. Жынысы боюнча аралаш фокус – группаларды жүргүзүүдө сөзсүз түрдө  алардын жашы 

жана билими боюнча гомогендүүлүктү сактоо талап кылынат. 

 

Топтук интервьюнун алгачкы маалыматтарынын өзгөчөлүгү төмөнкүчө: 

1. Анализдин бирдиги болуп респондент эмес анын айтканы (высказывание) эсептелет. 

Себеби, ар бир респондент көптөгөн ойлордун – пикирлердин алып жүрүүчүсү жана алар 

алгачкы аналитикалык бирдиктердин массивин жогорулатат, ошондой эле аны 

статистикалык жактан маанилүү кылат.  

 

Жаш курагы боюнча градациялар: 

 1. 20 жашка чейинкилер; 

 2. 20-25 жашка чейинкилер (кээде 17-25 жашка чейинкилер); 

 3. 25-55 жашка чейинкилер (кээде 25-40 жаш, кээде 30-50 жаш); 

 4. Пенсионерлер ( социалдык белгиси боюнча пенсияга чыгууга 5 жыл калгандар же жаш 

курагы боюнча 50 – 60 жаш). 

 

Фокус- группаларга катышууга чектөөлөр 

 Фокус – группаларга катышууга бир нече категориядагы адамдар фокус – группанын 

темасына жана тандоо принциптерине карабастан чакырылбашы керек. Аларга төмөндөгү 

чектөөлөр кирет: 

 А) фокус - группанын процедурасы менен тааныш адамдар; 

 Б) фокус – группанын катышуучулары же модератор менен тааныш болгон адамдар; 

 В) талкуунун предмети менен адистик жагынан тааныштыгы бар адамдар; 

 Г) адистиги боюнча фокус – группалык изилдөөлөр, маркетинг жана реклама менен 

байланышы бар адамдар жана адис социологдор, психологдор фокус группага 

чакырылбашы керек. 

 

 Стандарттык фокус – группалар орточо 4-8 топто жүргүзүлөт, максималдуу 12 топтун 

ичинде жүргүзүлүүсү шарт. Бирок эн аз дегенде 5 топтун ичинде жүргүзүлсө, анда биз 

чыныгы фокус – группа жүргүзүлдү деп эсептейбиз. 

 Адамдардын проблемасын изилдөөдө социалдык аспект үстөмдүк кылат. Адамдарды 

алардын бири – бири менен болгон өз ара алакалашуусунун негизинде же алардын 

индивидуум катары өздүк ички маңызы боюнча түшүнүүгөболот. 

 

Эгер изилдөө 1-2 топтун ичинде жүргүзүлсө, анда алар төмөнкү категориялардын 

бирөөнө кирет.  

А) методикалык максатта жүргүзүлгөн пилотаждуу изилдөө; 
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Б) пилотаждык максатта жүргүзүлгөн маркетингдик изилдөө (көп учурда пилотаждуу 

изилдөөнүн эки түрү колдонулат;       

В) окутуу максатыгнда жүргүзүлгөн фокус –группалар; 

 

Г) изилдөөгө адистик эмес мамиле кылганда же уятсыздык менен маиле жүргүзгөн 

изилдөөлөр; 

Д) изилдөө жүргүзүлүп жаткан топ өтө аз санда болгондо 1 же 2 топтон көп изилдөөгө 

мүмкүн эмес. 

 Интервью жүргүзүү үчүн түзүлгөн топ – бул коомдун жасалма модели болуп саналат.  

 Ошондой болсо дагы, топтук өз ара лакалашуу интервьюнун катышуучуларын өз ой – 

пикирин билдирип жатып, башкалардын берген суроосуна жооп берүүгө милдеттендирет. 

 Топтогу адамдарга – бир жактан карганда алардын топтун башка мүчөлөрү менен о ара 

алакалашуусу, экинчи жактан караганда, башка оз ара алакалашуунун мүчөлөрүнүн ой –

пикирин угуу жана байкоо жүргүзүү – жардам бере алат. 

 Ошентип, фокус-групп методу бʏгʏнкʏ кʏнʏ социология илиминде кеңири колдонулган 

жана эффективдʏʏ методдордун бири. Башка социологиялык изилдɵɵ методдоруна 

караганда бир кыйла жаш методдордун катарына кирет. Фокус-групп методу негизги 

изилдɵɵ жʏргʏзгɵнгɵ чейин дагы жана ошондой эле негизги изилдɵɵ учурунда дагы 

колдонулат.   

 Контролдук суроолор: 

 Фокус-групп - метод катары качан башталган? 

 Фокус-групп методунун жол салуучулары кимдер? 

 Социокыймыл моделинин фокус-группта колдонулушу. 

 Топтун катышуучуларынын ой-пикирин билүүдөгү негизги мамилелер (подходдор) 

кайсылар? 

 Фокус-групптун маркетингдик изилдɵɵдɵ колдонулушунун ɵзгɵчɵлʏгʏ эмнеде? 

 Маркетингдик гипотезаларды текшерүүнүн кандай принципиалдык 

мүмкүнчүлүктөрү бар? 

 Фокус – группадагы катышуучулардын саны канча болуш керек? 

 Фокус – группадагы катышуучулардын курамынын гомогендүүлүгү деген эмне? 

 Топту түзүүдө кандай жалпы принциптер колдонулат? 

 Фокус- группаларга катышууга кандай чектөөлөр бар? 
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SOS - 304 Социологиялык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн методологиясы жана  методикасы 

III (Сапаттык) дисциплинасы боюнча  

Ара сынак ʏчʏн контролдук суроолор: 

1-8 –лекциялардын суроолору камтылды. 

Ара сынак тест тʏрʏндɵ жʏргʏзʏлɵт. 

1. Эмне ʏчʏн 20-к. башында Америкада сапаттык изилдɵɵлɵргɵ болгон кызыгуу  

токтогон? 

2. Сандык жана сапаттык методдорду  бирдей колдонууга болобу? 

3. Сапаттык изилдɵɵ методу  деген эмне? 

4. Сапаттык изилдɵɵ жʏргʏзʏʏнʏн негизги методдору кайсылар? 

5. Кызыкчылыктын  фокусу деген эмне? 

6. Социалдык тартип  проблемасы  деген эмне? 

7. «Субъективдүү маани» тʏшʏнʏгʏн ким киргизген? 

8. «Түшүнүү” термини ким тарабынан сунушталган жана эмнени тʏшʏндʏрɵт? 

9. Сапаттык изилдөөдөгү тилдин өзгөчөлүгү кандай? 

10. Сапаттык изилдɵɵдɵгʏ алгачкы маалыматтар деген эмне? 

11. Сапаттык изилдөөнʏн компоненттери кайсылар? 

12. Сапаттык изилдɵɵгɵ кайрылуунун артыкчылыктары кандай? 

13. Социалдык аракеттер теориясы деген эмне? 

14. Символикалык интеракционизмдин ɵкʏлдɵрʏнʏн сапаттык изилдɵɵгɵ кошкон 

салымдары кандай? 

15. Э.Гоффмандын «Социалдык дʏйнɵнʏн драматургиясы»  сапаттык изилдɵɵдɵгʏ 

орду кандай? 

16.  Феноменологиялык каада-салт деген эмне? 

17. Социалдык дʏйнɵнʏн типтешʏʏ теориясы эмнени тʏшʏндʏрɵт? 

18. Жɵнɵкɵй байкоо жʏргʏзʏʏ деген эмне? 

19. Илимий байкоо жʏргʏзʏʏ деген эмне? 

20. Илимий байкоо жʏргʏзʏʏнʏн кандай өзгөчөлʏктɵрʏ бар? 

21. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн кандай классификациясы бар? 

22. Формалдуулук даражасы боюнча байкоо жʏргʏзʏʏ кандайча бɵлʏнɵт? 

23. Байкоо жʏргʏзʏʏчʏнʏн жайгашкан ордуна жараша байкоо жʏргʏзʏʏ кандайча 

бɵлʏнɵт? 

24. Өзʏ катышкан байкоо жʏргʏзʏʏ (ичтен байкоо жʏргʏзʏʏ) менен изилдɵɵчʏ ɵзʏ 

тʏздɵн тʏз катышпаган (сырттан) байкоо жʏргʏзʏʏнʏн айырмачылыктары 

кандай? 

25. Уюштуруу шартына жараша байкоо жʏргʏзʏʏ кандайча бɵлʏнɵт? 

26. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏ убакыт аралыгына жараша кандайча бɵлʏнɵт? 

27. Социологиялык байкоо жʏргʏзʏʏнʏн артыкчылыктары жана кемчиликтери 

кандай? 

28. Байкоо жʏргʏзʏʏдө кандай кыйынчылыктар бар? 
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29. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн Программасы кандайча тʏзʏлɵт, ичине кандай бɵлʏктɵрдʏ 

камтыйт? 

30. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн процедурасы деген эмне? 

31. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн инструментарийи деген эмне? 

32.  Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн кʏндɵлʏгʏ деген эмне? 

33. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн карточкасы деген эмне? 

34. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн протоколу кантип тʏзʏлɵт? 

35. Биографиялык ыкма деген эмне? 

36. Биографиялык методдун максаты кандай? 

37. Социологияда биографиялык (автобиографиялык) тарыхтын оозеки тарыхтан 

айырмасы барбы? 

38. Толук “жашоо тарыхы” эмнени тʏшʏндʏрɵт? 

39. Тематикалык “жашоо тарыхы” деген эмне? 

40. Стигматиза́ция биографиялык ыкмада колдонулабы?  

41. Биографиялык маалыматтардын негизги булактары жана инструментарийлери 

кайсылар? 

42. Н. Дензиндин “жашоо тарыхын” баяндоо жана анализдөө боюнча сунуштаган 

схемасы кандай? 

43. Биографиялык интервюнун этаптары кандай? 

44. Эксперимент деген эмне жана кандай моделдери бар? 

45. Эксперименттин кандай тʏрлɵрʏ бар? 

46. Социалдык эксперимент деген эмне? 

47. Социалдык эксперименттин кандай белгилери бар? 

48. Социалдык эксперименттин тʏзʏлʏшʏ (структурасы) ичине кандай бɵлʏктɵрдʏ 

камтыйт? 

49. Экспериментатор деген ким? 

50. Эксперименталдык фактор деген эмне? 

51. Эксперименталдык жагдай кантип тʏзʏлɵт? 

52. Социалдык эксперименттердин өзгөчөлʏктөрʏ кайсылар? 

53. Эксперименталдык топтун контролдук топтон айырмасы эмнеде? 

54. Эксперимент жʏргʏзʏʏнʏн кандай шарттары бар? 

55. Рэндомизация деген эмне? 

56. Ырааттуулук эсперименти кантип жʏргʏзʏлɵт? 

57. Байкоо жʏргʏзʏʏнʏн бирдиги болуп эмне эсептелет? 

58. Кокустуктан – механикалык тʏздөө деген эмне? 

59. Эксперименттин инструментарийлерине кайсылар кирет? 

60. Эксперимент жʏргʏзʏʏдөгʏ кандай катачылыктар бар? 

61. Инновациялык социалдык эксперимент деген эмне? 

62. Эксперттердин интервьюсу деген эмне? 

63. Экспертиза жана Эксперттик баалар кантип жʏргʏзʏлɵт? 

64. Эксперттерди тандоодо кандай негизги нормативдик талаптар бар? 

65. Эксперт деген ким? 

66. Эксперттик сурамжылоонун программасынын компоненттерине эмнелер кирет? 

67. Эксперттик сурамжылоону колдонуунун  кандай өзгөчөлүктөрʏ бар? 
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68. Эксперттик сурамжылоонун негизги функциялары кайсылар? 

69. Эксперттерди тандоонун методдору жана эксперттердин   иши кантип ишке 

ашат? 

70. Эксперименталдуу жана документалдуу методдордун айырмачылыгы эмнеде? 

71. Эксперттерди тандоодогу негизги критерийлер кайсылар? 

72. Жеке эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор кайсылар? 

73. Топтук эксперттик сурамжылоо жүргүзүүдө колдонулуучу методдор кайсылар? 

 

 


