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Бул китеп дата-журналистикага кызы-
гып, ушул тармакта өз күчүн сынап көрүүнү 
каалаган журналисттерге пайдалуу болот. Ал 
Туруктуу өнүгүүнүн немис институту менен 
IDEMдин биргелешкен долбоорунун алка-
гында Германиянын Экономикалык кызмат-
таштык жана өнүгүү федералдык министрли-
гинин (BMZ), Дүйнөлүк банк жана DFID`дин, 
Кыргызстандын Дата мектебинин колдоосу 
менен жазылды. 

Китепте “Интерньюс-Кыргызстандын” 
“Медиа-К” долбоорунун дата-журналистика 
боюнча программасынын стипендиантта-
ры даярдаган материалдар мисал катары 
колдонулду. Бул долбоор КРдеги USAID`дин 
колдоосунда Дүйнөлүк банк, DFID жана IDEM 
менен өнөктөштүктө ишке ашкан.

Китепти даярдоо үчүн бизге Эва Кон-
стантарастын дата-журналистика боюнча 
“Дата-журналист сыяктуу ойлон” деген окуу 
колдонмосу шык берди. Колдонмонун орус 
тилиндегисин Анастасия Валеева иштеп 
чыккан.
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БУЛ КИТЕПТИ ОКУУНУН ЭМНЕ КАЖЕТИ БАР?
Бул китеп дата-журналистика тууралуу. Ал эмне үчүн маанилүү? Жыл өткөн сайын дата-

маалыматтар болуп көрбөгөндөй көбөйүп жатат. Аларды мамлекет, бизнес, коммерциялык 
эмес уюмдар жарыялоодо. Көпчүлүк өлкөлөрдө дата-маалыматтар журналисттик 
иликтөөлөргө негиз болуп берип, системадагы кемчиликтерди коомго жеткирүүгө жардам 
берет. Датадан башка эч кайсы ыкма менен айтып бере албай турган окуялар абдан көп. 
Китепте дал ошондой окуялар тууралуу сөз болот. Таасирдүү адамдар менен уюмдардын 
ортосундагы байланыштар, кабыл алынган мыйзамдардын кесепети, адамдардын азабы 
– бул темалардын баарын дата-журналистика аркылуу ачып берүүгө болот. 

Адатта журналисттер спикерлер жана маалымат берүүчүлөр менен иштешет. Бирок 
адамдар дайыма эле объективдүү эмес, өз кызыкчылыктары, коркунучтары бар. Бул 
жагдай алардын көйгөйгө болгон көз карашын бурмалап коюшу ыктымал. Сандар жана 
дата-маалыматтар салыштырмалуу бейтарап десек болот. Дата-журналистикада булар 
биздин маалымат булагыбыз болуп саналат. Эгер  дата менен иштөө методологияларын 
окурмандарыбыз үчүн ачык-айкын кыла алсак, биз “кайсы бир тарапка жан тартып жатат” 
деген айыптоолордон арылабыз. 

Дата-маалыматтар анча чоң эмес, жөнөкөй таблица сыяктуу же бир нече терабайтты 
чапчыган ири базалар болушу ыктымал. Журналисттер үчүн алардын көлөмү эмес, 
баалуулугу маанилүү. 

Ар кандай инструменттер, ыкмалар жана форматтардын жардамы менен дата-
журналистика окуяларды баяндоонун жаңыча жолдорун ачат. Форматтар тууралуу биз 
китептин атайын бөлүмүндө сөз кылабыз. Дата-маалыматтар өзүнчө турганда жаңылык 
боло албашы мүмкүн, бирок сизди иликтөө жүргүзүүгө түртүшү ыктымал. Мисалы, сиз 
отчеттогу аномалияны байкап калдыңыз да, классикалык журналистиканын жардамында 
андан ары изилдеп, окурман үчүн маанилүү окуяны таап чыктыңыз. 

Датага негизделген журналистика – бул келечек. Заманбап журналисттер дата 
маалыматтар менен иштей алышы керек. Көпчүлүк өлкөлөрдө дата менен иштөө - өзүнчө 
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дисциплина эмес, ар бир журналисттин күнүмдүк куралынын бир бөлүгү. Бул жолдо сизге 
ийгиликтерди каалайбыз! 

Др. Ульрика Фишер-Бутмалойю
IDEM институту

ЖУРНАЛИСТТЕРГЕ ДАТА-МААЛЫМАТТАРДЫН ЭМНЕ 
КЕРЕГИ БАР?

Бул китеп Кыргызстандагы медиа мейкиндикти өнүктүрүп келе жаткан өнөктөштөрдүн 
жалпы аракети менен жарык көрүп отурат. Журналисттердин өз ишинде дата-маалыматтарды 
колдонушу эмне үчүн маанилүү? 

Медиа – маалыматтын негизги булактарынын бири. Дал ушул медиа коомдогу 
социалдык пикирлерди калыптандырат. Эгер журналисттер ушак же пикирге эмес, 
датага негизделген материалдарды жазышса, анда сапаттуу жана туура маалыматтар 
көбөйөт. Бир жагынан коомчулукта медиага болгон ишеним артат, экинчи жагынан 
окурмандар жеке тыянак чыгаруу үчүн сапаттуу маалыматтарга ээ болушат.

Окурмандар “Үй-бүлөлүк бюджетти жана акчаны кантип бөлүштүрүү керек? Бала 
кайсы кесипке окуп, ким болуп иштеши зарыл? Миграцияга кетүү керекпи жана кандай 
тобокелдиктер бар?” деген өңдүү суроолорго жооп бере алат. 

Мындан сырткары мамлекеттик болобу же жеке сектордобу, медиа материалдарга 
болгон реакция чечим кабыл алуучу адамдардын чоң кызыгуусун жаратат. Саламаттыкты 
сактоо, билим берүү жана башка тармактардагы дата-маалыматтарды колдонуу жана 
туура маалыматтарга таянуу менен кабыл алынган чечимдер, өзгөрүүлөр коом тарабынан 
колдоого алынып, натыйжалуу жана ийгиликтүү ишке ашат. 

Датага негизделген суроолорду өзүнө жана башкаларга бере алган коом өлкөнүн 
турмушун жакшы жакка өзгөртө алат. Дата-журналисттер мында чоң ролду ойнойт.

Саида Исмаилахунова,
Дүйнөлүк Банктын Кыргыз Республикасындагы жакырчылык жана теңдик 

маселелери боюнча программасынын башчысы 
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Бул китеп тууралуу 
Бул китеп журналисттерге, университет окутуучуларына жана дата-журналистика ме-
нен алектенүүнү каалагандардын баарына арналат. Биз, дата-журналисттердин жана 
устаттардын командасы бир нече жылдан бери Кыргызстанда жана Борбор Азияда 
дата-баяндарды даярдап же даярдоого жардамдашып келебиз. Биз өз тажрыйбабыз 
менен бөлүшкүбүз келет. Китеп дата-материалды даярдоонун негизги этаптары жана 
ыкмалары тууралуу айтып берет. Китеп сиз үчүн пайдалуу болушу үчүн бардык күчүбүздү 
жумшадык. 

«Суу алдындагы саякаттан кийинки мендеги 
таасирлерди эми кантип сүрөттөп берем? 
Сөздөр алсыз, андай кереметти элестүү 
берүү деги мүмкүн эмес. Эгер сүрөтчүнүн кыл 
калеми суу кубулушунун бардык кереметин 
берүүгө дараметсиз болуп жатса, муну калем 
менен кантип сүрөттөмөк элең?”»

ЖЮЛЬ ВЕРН 
«20 000 ЛЬЕ СУУ АЛДЫНДА»
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СУУ АЛДЫНДАГЫ КЕМЕНИН  КАПИТАНЫНАН 
САЛАМ: 

Салам, окурман!  
Сиз менен кеме капитаны!
Биз, капитандар үчүн суунун түбүнө түшүү – жоопторду жана чыныгы кенчтер-

ди издөө саякаты болуп саналат. Кеме капитаны алгачкы мүнөттөрдөн коштоп 
жүрөт: дата менен таанышуудан тарта таблицалардан окуяларды издөөдөгү 
биринчи кадамга чейин. 

Биз дата ааламына азыртан тарта сүңгүй баштайбыз! 
Тапшырмалар жана суроолор көп болооруна өзүңүздү даярдаңыз. Жооптор 

дайыма эле бир кылка эмес, бирок сизде чечимдерди издегенге бардык ре-
сурстар болот.

Ачык маалыматтар жана компьютердик көндүмдөрдү журналистикада кол-
донуу заманбап дата-журналистиканын өнүгүшүнө түрткү берди. Ачык булак-
тардан маалымат издөө жана датага негизделген окуяларды даярдоо азыркы 
журналисттер үчүн компьютерде текст тергендей эле маанилүү . 

Дүйнөдө секунд сайын дата-маалыматтар көбөйүп жатат. Божо-
молдор боюнча, 2020-жылы маалыматтардын көлөмү 50 миллиард 
терабайтка  жетет. Жыл өткөн сайын мамлекеттен жана бизнестен 
көп маалыматтар чыгып жатат, алар ачык маалымат катары жарыя-
ланууда. Андыктан дата-маалыматтарды анализдеп, чечмелей алуу дүйнөдөгү 
көп кесиптер үчүн негизги көндүмгө айланды. Бул жагдай интернетте ачык 
маалыматтардын өсүшүнө алып келди, демек, дата-маалыматтар менен иштей 
алуу – журналисттер үчүн эң керектүү көндүм.

Анализдөө жараянында сиз дата-маалыматтарга суроо берип, жооп аласыз. 
Маалыматты иштеп чыгуунун техникалык көндүмдөрү гана эмес, контекст да 
маанилүү. 

Биз сиздер менен чогуу дата-баянды даярдоонун бардык этаптарын басып 
өтөбүз. Дата-саякатка чыгууга камыныңыз! Биз сүңгүй баштадык”. 
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Дата океанга сүңгүп кирерден мурда датага негизделген окуялар бизди эмнеси 
менен өзүнө тарта турганын тактап алалы. Биринчи милдет – дата-окуялар класси-
калык журналисттик репортаждардан эмнеси менен айырмалана турганын түшүнүү. 

Датага негизделген эң мыкты баяндарды шилтеме аркылуу караңыз. Бул маанилүү, 
анткени биз баяндарды канчалык көп окусак, дүйнө таанымыбыз ошончолук 
кеңейет.

Дата-саякатыбызда Кыргызстандагы көптөгөн дата-баяндарды карайбыз. 
Төмөндө алардын бири.

«2019-жылы Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктун 6145 учуру катталды. 
Алардын ичинде 5659 аял, 48 эркек жана 169 жаш бала үй-бүлөлүк зомбулуктун 
курмандыгы болушкан. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын коомчулук менен 
байланыш бөлүмү билдирди. 

Үй-бүлөлүк  зомбулук боюнча 649 факты Кылмыштардын жана жоруктардын 
бирдиктүү реестрине катталган. Алардын 451 учуру “ден соолукка оор жана анча оор 
эмес зыян келтирүү” беренеси менен, 6 учур - “зордуктоо жана сексуалдык мүнөздө-

гү зомбулук аракеттери”, 4 учур “киши өлтүрүү” беренеси менен катталган. 
Түзүмдөн кошумчалашкандай, үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын 

көбү Бишкекте катталган — 1654.» 
        
Жаңылыкта үй-бүлөлүк зомбулуктун катталган учурлары тууралуу 

сөз болуп жатат. 

59124
4295729

34569248-
1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458

4295729
34569248-

1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458
59124

1-БӨЛҮМ
 ДАТАГА 

НЕГИЗДЕЛГЕН 
БАЯНДАР

Алтынай Мамбетова
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Макалада сандар жана статистика бар, бирок биз муну датага негизделген 
баян деп айта алабызбы?

Окуган соң суроолор ого бетер көбөйүп жатат:
• Абал жакшырдыбы же артка кеттиби? 
• 649 учур –  көппү же азбы? Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү 

реестрине бардык учурлар чынында катталабы? Катталбагандар эмне болот?
• Эмне үчүн Бишкекте көп? Башка аймактар менен кантип салыштырса болот? 

Материалдардын басымдуусунан ушундай статистикалык маалыматтарды 
кездештиребиз. Бирок бул датага негизделген баян дегенди түшүндүрбөйт. 

Журналист маалыматтарды иштеп чыккан эмес, жөн гана Башкы прокура-
туранын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн айткандарын жазып койгон. 

Башка мисалды карап көрөлү. 

“Гүлмира, Ирина, Наргиза Кыргызстандагы көпчүлүк аялдардай эле келтек 
жеп жүргөнүн эң жакын туугандарына да айтышкан эмес, милицияга 
жардам сурап барышпаган. Расмий статистика үй-бүлөлүк зомбулуктун чы-
ныгы масштабын көрсөтүп бере албайт. Бул учурлар эсепке алынган эмес. 

Бишкекте жана жаңы конуштарда 2018-жылы жүргүзүлгөн виктимоло-
гиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, жаңы конуштардагы зомбулукка ка-
былган 172 аялдын ичинен үчөөсү гана милицияга кайрылган. Бишкекте 
болсо (сурамжылоого катышкан) үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан 
79 аялдын бирөөсү да милицияга арызданган эмес. 

Үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен аялдардын жарымынан көбү 
кол салуучу менен маселени өз алдынча чечишип алам деп милицияга 
кайрылбай коюуну туура көргөн. Ошол эле учурда ар бир төртүнчү 
аял үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу бирөө-жарым билип калышын 
каалаган эмес. Аялдардын бир бөлүгү милиция аларга жардам 
бере аларына ишенбейт”. 
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Экинчи текст да үй-бүлөлүк зомбулук фактылары тууралуу айтып берип жатат. 
Анын биринчи тексттен айырмасы эмнеде? Экинчи текст кандай суроолорго 
жооп берип жатат? Бул тууралуу 5 мүнөт ойлонуңуз да, төмөндөгү жооптор менен 
салыштырыңыз. 

Тексттен эмнени билдик: 
•  Үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу расмий статистика төмөндөтүлгөн
• Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдардын көбү милицияга кайрылбайт
• Аялдар милицияга кайрылышпайт, анткени маселени өз алдынча териштирип 

алууну каалашат, үйдөгү чыр көпчүлүккө чыгышын жактырышпайт жана укук 
коргоо органдарына ишенишпейт

ДАТА-МАТЕРИАЛДАРДЫ ОКУГАНДЫ ҮЙРӨНӨБҮЗ
Төмөндөгү эки түрдүү текстти окуп, журналист дата-маалыматтардын үстүндө 
кантип иштеген, макаладагы бүтүмдөр кайсы суроолорго жооп бергенин өз 
алдыңызча аныктап көрүңүз.

1-текст. 

«Клооптун» журналисттери Кыргызстандагы эркектер менен аялдар 
өз убактысын кандай пайдаланары тууралуу Улуттук статистикалык 
комитеттин изилдөөсүн талдап чыгышкан. Бала-чакасы жок жана 
экөө тең эмгектенген шаардык жубайлар үй жумуштарына канча 
убакыт сарптай турганы видеодо берилди.

Биздин анализ көрсөткөндөй, Кыргызстанда үй-бүлөлөрдө үй иштери 
тең бөлүштүрүлгөн эмес. Коомдук стереотиптик басымдан улам аялдар үй 
жумуштарынын басымдуусун аял болгону үчүн гана жасашат. 

Бир жагынан аялдар өз убактысынын көп бөлүгүн үй жумуштарына 
сарптоого аргасыз болушат да, жогорку маяналуу жумуштарга убактысы 
жетпей калат. Экинчи жагынан гендердик стереотиптерден жана маданий 
нормалардан улам аялдар үй кожойкеси ролуна багынып беришет. 
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Үй жумуштарын негизинен аялдар аткаргандыктан, билим алуу менен 
иштөөгө убакыттары калбай калат. Бул аялдардын экономиканын өнү-
гүшүнө салымын азайтат — алар коом үчүн пайдалуу инновацияларды 
иштеп чыгып, жаңы идеяларды генерациялап, жумуш орундарын түзө 
алышмак, мунун баары Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир 
тийгизмек. Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) баалоосу боюнча, эмгек 
базарында аялдар менен эркектерди бирдей көрсөтсө, ИДП 27%га чейин 
өсүшү мүмкүн.

Аны менен бирге эмгектенген эркектердин пайызы аялдарга са-
лыштырмалуу алда канча жогору, бирок эркектердин бош убактысы 
да көп. Анын себеби — жубайлардын ортосундагы үй жумуштарынын 
бөлүштүрүлүшү бирдей эместигинде”. 

2-текст.

«Кыргызстандыктар орто эсепте аптасына 38 саат иштешет, бул 
беш күндүк иш жумасына караганда 8 саатка аз. Бул тууралуу 
Улуттук статистикалык комитеттин үй чарбаларын жана жумушчу 
күчтү иликтөө боюнча сандарында айтылат. 

Акыркы 10 жылда бир кыргызстандыкка туура келчү жумушчу 
сааттарынын саны 3,4 саатка көбөйгөн. 

Кыргызстанда 15 жаштан жогорку калктын дээрлик 60%ы иштейт. Эконо-
микалык жактан активдүү калктын саны 2018-жылы 2,4 млн кишини түздү. 
Анын ичинде 1,56 млн. – эркектер жана 978,8 миң –аялдар. Экономикалык 
жактан активдүү калктын 1,6 миллиону айылдарда, 936,9 миңи шаарларда 
жашайт” .

ТЕКСТТЕРДИ ТАЛДОО
1-тексттен бүтүмдөр:

• Стереотиптерден улам үй иштери эркектер менен аялдардын ортосунда тең 
бөлүштүрүлгөн эмес



12

• Үй жумуштарынан улам аялдарда билим жана өнүгүүгө убакыт аз калат, бул 
өлкө экономикасына терс таасирин тийгизет

• Эркектер көбүрөөк жумушка көңүл бурат, бирок аларда бош убакыт да көбүрөөк

Текстте дата-маалыматтарды анализдөөнүн жыйынтыктары чечмелөөлөр 
менен берилген. Текст сандарга толгон эмес. Алар бир эле жолу көрсөтүлгөн: 

“Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) баалоосу боюнча, эмгек базарында аялдар 
менен эркектерди бирдей көрсөтсө, ИДП 27%га чейин өсүшү мүмкүн”. 

2-тексттен бүтүмдөр:
• Кыргызстандыктар аптасына 38 сааттан иштешет. Бул күнүнө 8 сааттан аз. Суроо 

жаралат: “Бул жакшыбы же жаманбы?”
• 10 жыл аралыгында кыргызстандыктар 3,4 саатка көп иштей башташты. Суроо: 

“Биз эмне үчүн көп иштей баштадык?”
• Экономикалык активдүү калк 2018-жылы 2,54 млн кишини түздү. Суроо: “Бул 

эмнени билдирет?”
• Экономикалык жактан активдүү эл айылдарда көбүрөөк. Суроо: “Бул эмнени 

билдирет?”

Экинчи текстте сандар өтө көп: абсолюттук сандар (2,54 млн киши), пайыздар 
(15 жаштан жогорку калктын 60%ы), чечмелөөлөр (8 сааттан аз). Бирок бул 
сандар жагдайды жана көйгөйдү түшүндүрүп бере алдыбы? 

Ар бир фактыдан кийин текстте жообу жок суроолор белгиленди. Бул суроолор 
маанилүү, анткени контекстсиз өз алдынча турганда эч нерсени билдирбейт. 
Контекст окурман үчүн маанилүү - бүтүмдү же адамдын окуясын ачып берүүгө 
жардам берет. 

Маалыматтар жана сандар көп болушу мүмкүн. Бирок алар бир максатка 
кызмат кылышы керек - сиздин тексттин негизги идеясын жеткирүү. Күчтүү 
идеяны кантип ойлоп табуу керектиги тууралуу кийинки бөлүмдө сөз болот. 
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Дата-материал үчүн идеялар башка баяндардын идеялары сыяктуу эле пайда 
болот: сиз коррупциялык схема бар деп шекшип жатасыз жана муну текшерүүнү 
каалайсыз; басылмаларда үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу көбүрөөк материалдар 
чыга баштады, зомбулук көрсөткүчтөрү өсүп жаткандай; сиздин жакындарыңыз 
бир насыясын жабуу үчүн экинчисин алып жатат, алардын карыздары көбөйүүдө. 
Айырмасы – дата-материалдын өзөгүндө дата-маалыматтар турат. 

Дата-маалыматтар – анализ үчүн ыңгайлуу ыкма менен структурага салынган 
маалыматтар. Бизге, журналисттерге алар адатта таблица түрүндө келип түшөт. 

Дата-материалдарда биз көйгөйдүн өлчөнө турган көрсөткүчтөрүн издеп, 
анализдейбиз, аларга суроолорду беребиз.

Дата-материалдарга берилчү суроолордун мисалдары: 
• Бул сан чынында эле чоңбу?
• Көйгөйдүн негизги себеби эмнеде?
• Бул кеңири тараган кубулушпу?

Өзүнчө алынган бир таблицанын мазмуну – бул маалыматтардын топтому. Биз 
аларды “датасет” деп атайбыз. Алар менен таблицалык редактордо, мисалы, 
MS Excel же Google Таблицаларда иштешет. Бири-бири менен байланышы бар 
дата-маалыматтардын топтому – маалыматтар базасы. Аларды программалык 
камсыздоонун, мисалы Access же MySQL`дун жардамында анализдешет.

59124
4295729

34569248-
1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458

4295729
34569248-

1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458
59124

2-БӨЛҮМ
ДАТА-МАТЕРИАЛДЫН 

ИДЕЯСЫН КАНТИП 
ОЙЛОП ТАПСА БОЛОТ? 
МААЛЫМАТТАРДЫН 

БУЛАГЫ
Анастасия Валеева
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Кээде дата-маалыматтар идеядан мурун жаралган учурлар болот. Мисалы, 
Улуттук статистикалык комитет мурда кездешпеген статистиканы жарыялады; 
сиздин кесиптештериңиз буга чейин эч ким анализдей элек сот чечимдерин 
бир таблицага жүктөп чыкты же ачык маалыматтар порталы «Коопсуз шаар» 
долбоору боюнча датасетти биринчи жолу жарыялады. Бул мисалдардын баары 
чыныгы жашоодон алынган. 

Эгер сиз дата-журналист болом десеңиз, дата-маалыматтардан окуяны 
көрө билүүгө үйрөнүшүңүз керек. Бул үчүн биринчи кезекте ар бир индикатор 
эмнени билдирерин так түшүнүп алуу зарыл. Индикаторлор биринчи катарда – 
аталыштардын катарында жазылат. Мисалы, “Коопсуз шаар” долбоору боюнча 
аталыштардын катары төмөндөгүдөй көрүнүштө болгон:

Унаанын 
маркасы 

Унаанын 
модели

Эреже бузул-
ган күн Кесилиш Эреже бузуу-

нун тиби
Айып пулдун 
суммасы

Төлөмдүн 
макамы 

Төлөнгөн 
күнү 

Төлөмдүн 
суммасы 

Аталыштардын жардамында эле датасетке суроолорду бере баштаса 
болот. Бирден аталышты алса болот:

• Кайсы кесилиште жол кырсыктары көбүрөөк катталган? 
• Эреже бузгандардын катарында маршрут айдоочулары барбы?
• Долбоор аракетте болгондон бери канча суммага айып салынган?

Экиден аталышты да алса болот:
• Жазылган айып пулдардын канча бөлүгүн чогулта алышты?
• Кайсы унаа моделдеринин ээлери адатта айып пулду төлөбөй жүрөт?
• Долбоор башталгандан бери айдоочулардын көпчүлүгү айып пул төлөй башта-

дыбы же өзгөрүү жокпу?
Датасеттин өзүнөн бир аз алыстап, бул темадагы маанилүү суроолорду тиз-

мектеп алса да болот. Андан кийин аларды датасетке суроо түрүндө көрсөтүүгө 
аракет кылуу керек. 

Мисалы, дата-журналисттер Асель Сооронбаева жана Назигуль Джусупова 
менен чогуу бул теманын үстүндө иштегенибизде “Шаар чынында эле коопсу-
зураак болуп калдыбы?” деген суроону түзүп алдык. 
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Биз бул суроого ар кандай ыкмалар менен жооп издедик: бир жагынан ай-
доочулар жол эрежелерин азыраак бузуп калганына карап шаар коопсузураак 
болуп калды дегенге болот. Экинчи жагынан жол кырсыктарынын статистикасын 
карап чыгуу абзел: өкмөт камера коюлган кесилиштерде жол кырсыктарынын 
саны азайганын айтууда, бирок жалпы Бишкекте эмне өзгөрдү? Биздин анализ 
камералар коюлган кесилиштерде гана жол кырсыктарынын саны азайганын 
көрсөттү. 

МААЛЫМАТТАРДЫН БУЛАГЫ
Биринчи кезекте ачык булактарга кайрылуу керек. Негизги булактардын бир 
нечесин биз буга чейин атадык: бул Улуттук статистикалык комитет (https://stat.
kg/) жана Ачык маалыматтар булагы (https://data.gov.kg/), мекеме-уюмдар, 
мисалы, Каржы министрлиги же Республикалык кан борбору.

Бирок мамлекет – ачык маалыматтардын жалгыз булагы эмес. Эл аралык 
уюмдар бар (Дүйнөлүк банк, БУУ ж.б.), бейөкмөт уюмдар, университеттер. 
Алардын баары ачык маалыматтарды чогултуп, жарыялашат. 

Ачык дата-маалыматтар – бул ким болбосун ээн-эркин колдонуп, каалагандай 
тарата ала турган маалыматтар. Болгону маалыматтын булагын көрсөтүп, түп 
нускадагыдай шартта таратуу зарыл. 

Бардык эле маалыматтар ачык болбойт. Мисалы, жеке жашоону коргоо мый-
замы менен корголгон жеке маалыматтар. Алар анонимдештирүү аркылуу гана 
ачыкталышы мүмкүн. Анонимдештирүү маалыматтарды анык бир адамдарды 
идентификациялай албай тургандай кылып өзгөртөт. Мамлекеттик сыр же улуттук 
коопсуздукка байланыштуулар да жабык маалымат деп саналат. 

Маалыматтын ар кайсы булактары менен кантип иштесе болорун Kloop 
басылмасынын «Кыргызстан мигранттардын акчасына жан багат, би-
рок аны коротконду билбейт” деген материалынын мисалында карап 
көрөлү. Дүйнөлүк банктын жаңы докладында мигранттар которгон 
акчанын ИДӨдөгү үлүшү боюнча Кыргызстан биринчи орунду алды. 
Окуя ушундан башталган.



16

Мигранттар экономиканы кармап турганын Кыргызстанда баары билет. Бирок 
муну менен сыймыктанса болобу? Эмне үчүн мындай болуп жатат? Ал акчалар 
кайда кетүүдө? Бул суроолорго жооптор  мигранттардын которууларынын көптүгү 
жакшы же жаман экенин түшүнүүгө жардам берет. 

Журналисттер Савия Хасанова менен Анна Капушенко жакырчылык деңгээли 
боюнча статистикага кайрылышты. Кыргызстанда бул маалымат жыл сайын Улуттук 
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статистикалык комитеттин сайтында жарыяланат. Эки сан бар: акча которууларды 
кошкондогу жана кошпогондогу жакырчылык деңгээли.

Мисалы, Баткен облусунда 2017-жылы жакырчылык деңгээли 40%ды түзгөн, 
эгер мигранттардын акча которууларын эсепке албасак, анда – 60%. Демек, ми-
гранттар Баткен калкынын 20%ын жакырчылыктан “куткарышат”. 

Журналисттер ар бир облус боюнча айырманы эсептеп чыгып, Кыргызстан-
дын эң аярлуу облустарынын рейтингин түзүштү. Тизменин башында өлкөдөгү 
эң жакыр облус – Баткен турат. Муну менен журналисттер мигранттар которгон 
акча негизинен облустардагы адамдар ачарчылыктан өлбөшү үчүн сарпталарын 
көрсөтүштү.  

“Дата мектеби” жамааты Борбор Азия боюнча маалыматтар базасын 
– ачык маалыматтар булактарынын каталогдорун колдойт. Колдонуңуз 
жана жаңы булактарды ал жакка кошуңуз:

МААЛЫМАТ АЛУУНУН АЛЬТЕРНАТИВДИК ЫКМАЛАРЫ
Эгер ачык булактарда маалымат жок болсо, анда сизде ошол маалыматтарды 

тиешелүү органдан сурап алууга мыйзамдууукук  бар. Ал мыйзам боюнча бардык 
маалыматтарды алууга болот. 

Маалымат сурап жатканыңызда эмнелерди эске алуу маанилүү? Файлды кайсы 
форматта алууну каалай турганыңызды көрсөтүңүз. Эң жакшысы – маалыматты 
Excel форматында таблица түрүндө сурап жатканыңызды дароо жазыңыз. Биздин 
тажрыйбада басылып чыгарылган таблица же колго толтурулган таблица түрүндө 
кат жиберишкен учурлар болгон. Мындайда маалыматты кайрадан компьютерге 
киргизип чыгууга туура келет, бул убакытты алат, анан ката кетирүү тобокелдигин 
көбөйтөт. 

Ошондой эле көбүрөөк маалымат сураган оң. Кийин керектүүсүн тандап аласыз 
же анализдеп, башка көрсөткүчтөр менен салыштырып көрөсүз. Бир эле санды 
эмес, дароо көп маалыматтарды сураңыз: аймактар боюнча, бир нече жылдардын 
көрсөткүчтөрү. Бул үчүн сиздин идеалдуу таблицаңыз кандай экенин элестетиңиз, 
жакшысы тартып көрүңүз. Андагы тилкелердин аталыштары кандай болот? 
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Мисалы, “Баткендеги жалгыз бой энелердин саны тууралуу маалыматты бери-
шиңизди суранам” эмес, “2009-жылдан тарта 2019-жылга чейинки Кыргызстандын 
жети облусу боюнча толук эмес үй-бүлөлөрдүн саны тууралуу толук маалыматты 
беришиңизди суранам”. Мындай таблицанын жардамында Кыргызстанда толук 
эмес үй-бүлөлөрдүн саны өсүп же азайып жатканын, кайсы облуста өсүү жогору 
же төмөн экенин билсе болот. 

Сизди кызыктырып жаткан статистиканы чогулткан орган менен алдын ала 
байланышып, кайсы көрсөткүчтөр боюнча маалыматты чогултушарын тактап 
алган оң. Бул сизге убактыңызды үнөмдөөгө, керектүү байланыштарды түзүүгө 
жардам берет. 

 “Азаттыктын” дата-журналисти Ырысбек Улукбек уулунун БШКга жөнөткөн 
суроо-талаптарынын бирин мисал үчүн карап көрөлү. 

Суроо-талапты кат жүзүндө жиберип, ал кабыл алынганына ынаныңыз, кириш 
каттоо номурун тактап алыңыз. Кийинки жолу кайрылганыңызда ошол номур 
аркылуу өз суроо-талабыңызга шилтеме келтире аласыз. Мыйзам боюнча сиздин 
катка эки аптанын ичинде жооп берилиши керек, бирок катыңызды башка органга 
жиберишсе, мөөнөт кайра башынан эсептелет. Андыктан суроо-талапты кайда, 
кимге жиберүү керектигин алдын ала так билип алуу керек. 

Суроо-талабыңызга жооп берүүдөн баш тартыштары деле мүмкүн. Бул кол 
куушуруп отуруп калууга себеп эмес! Баш тартып жатышканына негиздеме болушу 
шарт жана сиз анын үстүнөн белгиленген тартипте даттана аласыз. Бүткүл дүйнөдөгү 
мамлекеттик органдар журналисттерге маалымат берүүдөн баш тартканда бир 
эле шылтоону колдонушат. Эгер “суроо-талап түшүнүктүү эмес” дешсе, тактаңыз. 
Эгер сизге “бул маалыматтар компьютерде жок” деп жооп беришсе, маалымат 
кандай түрдө сакталса, ошол бойдон беришин сураңыз; эгер жеке маалыматтар 
бар деп жатышса, анда аны анонимдештирип, анан жөнөтүп коюшун өтүнүңүз. 
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Биз дата-материалдарды даярдоодо ушул укуктан дайыма пайдаланабыз. 
Биздин суроо-талаптардын арты менен алынган маалыматтардын негизинде 
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өлкөдө кан донорлорунун жетишсиздиги, жол кыймылы жана коом-
дук транспорт, социалдык жөлөк пулдар ж.б. боюнча материалдар 
жарык көрдү. 

Ошондой материалдардын бирине бир аз кенен токтололу. Бул 
Ош шаарынан түзүлгөн команда – Мырзайым Жаныбек кызы менен Ныяз 
Ташматовдун “Жөлөк боло албаган пул: мыйзам ким үчүн ыңгайлуу?”  деген 
макаласы. 

Материалдын идеясы мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу жаңы мыйзам 
кабыл алынганда жаралган. Документке ылайык, жөлөк пулду көп балалуу 
бардык үй-бүлөлөр, анын ичинде байлар да ала алмак. Бирок ар бир бала-
сына эмес, үчүнчү жана андан кийинки балдар үчүн. Экинчи жагынан жөлөк 
пулдун өлчөмү азайып, айрым балдарга төлөм токтотулмай болот. 

2018-жылдын январында мыйзам күчүнө кириши керек эле, аймактарда 
нааразылык акциялары башталды. Аткаминерлер бардык жагдайларды 
эске албай коюшканын моюндашты. Ошондо биздин дата-журналисттер бул 
теманын үстүндө иштей башташты. Алар эски мыйзам боюнча канча үй-бүлө 
жана канча өлчөмдө жөлөк пул алып жатканын, жаңы мыйзам боюнча Ош 
облусунда алардын канчасы мамлекеттик колдоосуз каларын анализдеп 
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көрүүнү чечишкен. Мырзайым менен Ныяз жергиликтүү социалдык коргоо 
органдарынан мындай маалыматты биринчилерден болуп сурашкан. Түп-
күлүгүндө мамлекет мыйзам кабыл алардан мурда ушул маалыматтарды 
анализдеши керек болчу. 

Жыйынтыгында Ош облусундагы ар бир райондун социалдык коргоо ор-
гандары журналисттер үчүн атайын маалымат чогултуп беришкен. Алар тек 
гана жөлөк пул албай кала турган бардык балдардын санын бир таблицага 
чогултуп коюшкан. Бийлик жаңы мыйзам кабыл алынса, өлкө боюнча мурда 
жөлөк пул алып жүргөн 30 миң бала акча албай кала турганын билдирип 
жаткан. Журналисттер болсо бир эле Ош облусунда 50 миң бала жөлөксүз 
каларын аныктап чыгышты. 

Бул макала көйгөйдү талкуулоого барандуу салымын кошуп, аткаминерлер 
чечим кабыл алуудан мурда маалыматты анализдебегенин жана жаңы мыйзам 
жакыр үй-бүлөлөрдөгү көп сандаган балдарды жөлөк пулдан ажыратарын 
далилдеди.

район

общее количество 
детей, которые 

получают пособие 
по действующему закону 

(дети из бедных семей)

количество детей,  
которые будут 

иметь право 
на пособие 

по новому закону

количество детей,  
которые не будут 

иметь право 
не пособие 

по новому закону

Кара-Суу 18 196 7 705 10 491

Чон-Алай 18 486 8 525 9 961

Алай 17 530 7 708 9 822

Узген 11 419 5 424 5 995

Ноокат 9 234 4 382 4 852

Кара-Кулжа 8 312 3 590 4 722

Араван 7 438 3 700 3 738

Итого 90 615 41 034 49 581

Баса, жергиликтүү социалдык коргоо органдары суроо-талапка ылайык 
маалымат берүү жагынан тажрыйбасыз болуп чыкты. Алар журналисттер-
ге ички документтерин жөнөтүшкөн, анда жөлөк пул алуучулардын жеке 
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идентификациялык номурлары да бар эле. Албетте, биз анализге 
киришерден мурда аларды анонимдештирип алдык. Журналисттин 
жоопкерчилиги ушундайда байкалат – ал колунда бардык маалыматтар 
турганына карабай, өз макаласында жарандардын жеке маалыматын 
берип салбаганына ынанышы керек. Бул жөнүндө биз дата-маалыматтардын 
этикасына байланышкан өзүнчө бөлүмдө сөз кылабыз. 

Эгер маалыматтар анализ үчүн ыңгайсыз форматта келсе эмне кылуу керек? 
Көп учурда pdf форматында салышат. Эгер pdf сүрөттөрдөн чогултулса, анда 
аны өзгөртүп, анализдей албайсыз. Маалыматтын баарын кол менен терип 
компьютерге киргизүүгө туура келет. Эң жакшысы – түпкү булактан таблицаны 
Эксель форматында жиберишин сурануу зарыл. 

Эгер pdf документтен жасалып, текстти редактирлөөгө мүмкүн болсо, анда 
аны электрондук таблица форматына өткөрүүгө болот. Бул үчүн онлайн-кон-
вертерлерди колдонуу керек: Ilovepdf.com же Tabula.technology программасын.

Мисалы: Эл аралык эмгек уюмунун “Кыргыз Республикасындагы иштеген 
балдар” деп аталган изилдөөсүндө мындай таблицалар көп. Алсак, “5-17 жаштагы 
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балдардын жумуштуулук макамы боюнча  2014-жылдагы курамы 2007-жыл менен 
салыштырганда”.

Биз бул маалыматтарды Excel же Google Таблицага өткөрүп, кайсы облустарда 
абал начарлады, аймактарда орто эсепте канча бала иштейт ж.б. ыкчам түрдө 
эсептеп чыга алабыз.  

Мындай pdf документтер бир эмес, жүздөп саналышы мүмкүн. Kloop`тун “Кош 
колдоп кабыл алынган мыйзамдар. Кыргыз парламентинин укмуштуу ынтымагы 
жөнүндө айтып беребиз” деген материалын даярдоодо ушундай жагдай орун алды.  

Журналисттердин колунда 1183 pdf-документ болгон, ар бири Жогорку Кеңеш-
тин добуш берүү протоколун чагылдырган. Көрүнүшү болсо төмөндөгүдөй эле: 
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Көрүп турганыңыздай, бул - таблица. Депутаттын фамилиясына анын пар-
тиясын кошууга мүмкүн. Теориялык жактан алганда, муну конвертерлердин 
жардамында кол менен жасаса болот, бирок бул өтө татаал жана узак. Андан 
көрө “скрейпинг” деп аталган технологияны колдонгон дурус. Python же R 
программалоо тилинде код жазса болот, ал ар бир документти карап чыгып, 
маалыматтарды автоматтык түрдө таблицага чогултат. 

Биз ошенттик, программистке кайрылдык. Ал 1183 протоколдун баарын бир 
таблицага чогултуп берди. Эсептөөлөрүбүз ЖКда мыйзамдар орточо алганда 
98% колдоо менен кабыл алынарын, орто статистикалык кыргыз депутаты төрт 
учурдун үчөөсүндө “ооба” деп добуш берерин көрсөттү. 

Документе pdf-таблица жок болуп калышы мүмкүн. Бирок анда компьютердин 
жардамында анализдей турчу маанилүү маалыматтар бар. Мисалы,  “Сот иштери 
жана отурумдар” http://act.sot.kg/ сайтында соттук чечимдер төмөндөгүдөй 
жарыяланат: ар бир pdf – бул анык бир өкүмдүн баяндамасы. 

Бул тексттен “күнөөлүү деп табылдыбы же жокпу”, “берене”, “жаза” деген 
категорияларды бөлүп алууга болот. Макала даярдалып жатканда мындай 
документтердин 26 миңи кароого алынды. Программисттер жардамга келип, 
скрейпинг аркылуу маалыматтарды бир таблицага чогултуп беришти. Жур-
налисттер анализдеп чыгып, кайсы беренелер боюнча адатта айыптоо өкүмү 
чыгарылат, а кайсылар боюнча шектүү актала турганын аныктай алышты.
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Маалыматтарды адамдар жаратат. А адам деген жаңылат. Кээде атайылап, 
бирок көп учурда капыстан. Дата-журналистика боюнча окутууларда “мам-
лекеттик статистикага ишенүүгө болобу?” деген суроону көп беришет. Жооп 
бирөө эле: болот. Ишен, бирок текшер. Бул мамлекеттик статистикага гана 
эмес, башка бардык маалымат булактарына тиешелүү. 

Маалыматтын чын-бышыгын кантип текшерсе болот? Алгач ал маалыматтар 
кайдан жана кантип жаралганын түшүнүү маанилүү. Маалыматтар эч качан 
идеалдуу болбойт, алардын сапатын түшүнүш керек. Муну баалоо үчүн айрым 
суроолорго жооп берүү зарыл (алар төмөндө жазылган). 

Суроолорду сиз иштеп жаткан ар бир датасетке бериңиз. Бардык суроо-
лорго жооп табылбай же жооптор сиз каалагандай болбой калышы мүмкүн. 
Бул нормалдуу көрүнүш. Маалыматтар эч качан идеалдуу болбойт. Сиздин 
милдет – бул суроолордун жардамында датасеттин сапаты сизди ынандыра 
аларын, иштегенге болорун аныктоо. 

Мисалы, Эл аралык эмгек уюмунун балдар эмгеги тууралуу чогулткан 
маалыматтар топтому. Ооба, бул маалыматтар акыркы жолу 2014-жылы жый-
налган, бирок андан берки жылдарда бул темада маалыматтар жок. Демек, 
алар жаңы эместигине карабай, ишти баштай берсе болот. Же тескерисинче, 
балдар эмгегинин индикаторлорун башка булактардан табууга аракеттенүү 
керек. Мисалы, “Убакыт бюджетин изилдөө” статистикалык топтому. Мында 
үй чарбаларынын мүчөлөрү аптанын ар кайсы күндөрүндө суткалык убакытты 
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жынысына, жашына, жашаган жерине жана башка белгилерине жараша кандай 
пайдалана турганы берилген. Чечим дайыма сиздин колуңузда.

Маалыматтын сапатын текшерүү 
• Маалыматтар топтому эмнени өлчөйт? Бул изилдөө предметин өлчөөнүн 

шайкеш көрсөткүчүбү? 
•  Бул маалыматтарды кайсы уюм жарыялады?
•  Бул уюм ишенимдүү маалымат булагыбы?
•  Эмне себептен маалыматты чогултушкан?
•  Бул маалыматты ким чогултту? Кызматкерлер атайын окутуудан өткөнбү? 

Маалыматты чогулткандар менен сүйлөшө алабызбы?
•  Ал уюм маалыматты өз алдынча чогулттубу же башка бир компаниянын 

 кызматынан пайдаландыбы?
•  Уюмдун сайтында маалыматты чогултуу методологиясы жарыяланганбы? Маа-

лыматтагы ыктымалдуу так эместиктер, катачылыктар тууралуу эмне айтылган?
•  Маалыматтар түп нуска булактан алынганбы же кайсы бир доклад/отчеттонбу?
•  Бул маалыматтар калктын бир бөлүгүн камтыган изилдөөнүн жыйынтыгыбы 

же дээрлик бүт калкты кучагына алганбы? Кайсы демографиялык топтор 
камтылган эмес?

•  Маалыматтар кайсы жактан чогултулган? Алар анык бир аймактан чогултул-
ганбы же өлкөнүн бардык аймактарынанбы?

•  Бул маалыматтар топтому кайсы убакытты камтыйт? Маалыматты чогултуу 
методологиясы өзгөргөнбү?

•  Бул темада башка маалыматтар барбы жана жыйынтыктары бири-бирине дал 
келеби? Маалыматтардын бир нече версиялары бардыр? 

Маалыматты чогултуунун ыкмалары 
Методологияга өзгөчө көңүл буралы. Маалыматтар чыныгы жашоодон табли-
цага кандай жол менен келип калганын талдоо дайыма пайдалуу. Маалыматты 
чогултуунун бир нече ыкмалары бар.
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Каттоо
Буга адам жашоосунун бир нече этаптары кирет: төрөлүү, өлүм жана алардын орто-
сундагы көптөгөн окуялар. Системага катталгандардын баары кийин статистикага 
кошулат, тескерисинче, катталбай калгандары көз жаздымда кала берет. Мисалы, 
бойдон алдыруу боюнча датасет менен иштеп жатсаңыз, сиз мамлекеттик клини-
каларда жасалган аборттор тууралуу гана билесиз, анткени жеке жактагылар бул 
статистикага кошулбайт. 

Анкета жүргүзүү, сурамжылоо
Эң чоң сурамжылоо – бул эл каттоо, анда дээрлик ар бир жаран суралат. Бул маа-
лыматтардын ири булагы жана баасы да арзанга түшпөйт. Мамлекет эл каттоону 
болжолдуу түрдө он жылда бир өткөрөт. Көптөгөн сурамжылоолор анча чоң эмес, 
бирок репрезентативдүү тандалмада болот. Анын негизинде да бардык калк тууралуу 
бүтүмдөрдү чыгарууга мүмкүн. 

Добуш берүү 
Бул сурамжылоодо адамдар бир нече опциядан тандоо жүргүзөт: жамаат ичин-
деги маанилүү маселелер боюнча добуш берүүдөн тарта улуттук шайлоолор же 
референдумдарга чейин. Бирок сиз кандай ойдосуз, тигил же бул өлкөнүн ар 
бир жараны кимди президент катары көргүсү келеринен президенттик шай-
лоонун жыйынтыктары айырмаланабы? Албетте, ооба. Буга себептер бир топ: 
кимдир бирөө шайлоого бара алмак, бирок барбай койду. Кимдир бирөөнүн 
биометрикалык паспорту жок, ошондон улам добуш бере албайт. Кимдир бирөө 
болсо тизмеде жок адамды президент катары көргүсү келет. А башка бирөө акча 
алган адамына добуш берет. Варианттар көп. 

Сенсорлор, датчиктер жана башка түзүлүштөр
Анан да көп маалыматтар ар кандай каражаттардын жардамында генерацияла-
нат. Бул кассалык жабдуулардагы сатуу жана алуу боюнча маалыматтар, абанын 
булганышынын жана шамалдын багытынын датчиктери, спутниктен тартылган 
сүрөттөр, биздин телефондор чогулткан көптөгөн маалыматтар – күнүнө басылган 
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кадамдардан тарта ар бир тиркемеге кеткен мүнөттөргө чейин ж.б. 

 Маалыматты өзүң чогултууга туура келгенде
 Түшүнгөнүңүздөй, маалыматтарды чогултуу – оңой иш эмес. Андыктан өзүң чогул-
туунун тобокелдиги бар. Ошентсе да кээде мындай жолду тандаганга туура келет. 
Кандай учурларда? Мисалы, көйгөй тууралуу үстүртөн гана маалыматтар болгондо. 
Маселе бар экенин баары билет, бирок анын себептери, адамдарга таасири тууралуу 
маалымат жокко эсе. Темага байланыштуу башка маалыматтар жок болсо, аны өзүң 
чогултуп көрсөң болот.

Журналисттер Саадат Төлөгөнова менен Айдай Беделбек кызы балдарга 
карата зомбулук тууралуу «Чыда». Үй-бүлөдөгү зомбулук балдардын үмүтүн 
өчүрүп, тагдырын талкалайт”  деген материалдын үстүндө иштеп жатканда 
маалыматты өз алдынча чогултушту. 
Башкы прокуратуранын расмий маалыматында, акыркы беш жылда балдарга 
карата зомбулук учурлары өскөн: 2014-жылы 143 учур болсо, 2018-жылы – 187. Ар 
бир фактынын артында талкаланган балалык турат. Биз журналист катары “Зом-
булукту ким жасайт? Кайсы факторлор таасир этет? Күнөөлүүлөр жазаландыбы?” 
деген суроолорду беришибиз керек. 

Расмий статистикадан бул суроолорго жооп табууга мүмкүн эмес. Жергиликтүү 
ММКлар адатта жүрөк үшүн алган тигил же бул учурду сүрөттөп берет, а жалпы 
тенденция көңүл сыртында калат. Эгер ММКлардагы ошол жаңылыктарды чогултуп, 
анализдесе, анда жалпы тенденцияларды таап, зомбулуктун элесин тартып, “Эмне 
кылса болот?” деген суроого жооп издегенге аракет кылуу максатка ылайык.

Балдарга карата зомбулук боюнча 200 окуяны жыйноо журналисттерге психо-
логиялык жактан өтө кыйынга турду. Болочок таблицадагы индикаторлорду табуу 
үчүн алар окуяларды улам кайталап окушту. Өзүнчө тилкеге агрессор тууралуу 
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маалыматтар жайгаштырылды. Жыйынтыгында үч учурдун экөөсүндө балага карата 
зомбулукту ата-энеси же жакын адамы жасай турганы аныкталды. 

Окуяларды окуп отуруп журналисттер дагы бир жагдайга көңүл бурушту – зомбулук 
бир эле жолу эмес, жылдап уланган, үй-бүлөнүн башка мүчөлөрү болсо муну билсе да, 
үн катпай жүрө беришкен. Мындай учурлар 200дүн 31 учурунда аныкталды, бул аз эмес. 
Ошондой эле кыздарга карата сексуалдык зомбулук жасалса, балдарды уруп-согушары 
белгилүү болду. Муну ЮНИСЕФ жүргүзгөн изилдөөлөр да ырастады. Kloop журналисттери 
башка материалдын алкагында чогулткан кылмыш чечимдери боюнча базадан сотко 
бирин-экин фактылар гана жете турганы айкын болду. 

 Жыйынтык таблицасында төмөндөгүдөй тилкелер ажыратылды: күнү, облусу, району, 
жери, курмандыктын жашы, курмандыктын жынысы, ата-энесинин макамы, зомбулук 
канча убакытка уланган, зомбулуктун түрү, агрессор. Ар бир сапча материалга шилтеме 
менен ырасталган. Албетте, бардык ячейкаларды толтурууга мүмкүн болгон жок. Ошого 
карабай жыйналган маалыматтар балдарга карата зомбулук көйгөйүн анализдөөгө 
мүмкүндүк берди. Буга чейин эч ким маселеге мындай өңүттөн караган эмес эле. 

Кээде башкача да болот. Көйгөй жалпысынан изилденген эмес жана ал тууралуу эч 
кандай статистика жок. Ошол эле авторлордун тойго кошумча тууралуу макаласын ми-
салга алалы. Материалдын идеясы журналисттерди гипотезаны ойлоп табууга арналган 
окутуу учурунда жаралган болчу. Алгачкы идея мындайча эле: аялдын туугандарына 
эркектин туугандарына караганда азыраак кошумча берилет. 

Муну текшерүү үчүн журналисттер гугл-формада сурамжылоо даярдап, болушунча 
жайылтышты. Жыйынтыгында 400 адамдан жооп чогултулду. Сурамжылоо чакан эмес. 

Ага негизги социалдык-демографиялык мүнөздөмөлөр (жыныс, жаш, жашаган 
жери, үй-бүлөлүк абалы, экономикалык макамы), гипотезаны текшерүү үчүн 
ар кандай суроолор (кошумчанын орточо өлчөмү, сезондогу тойлордун саны, 
кайсы тууганга канча кошумча каралат) киргизилди. 

Жыйынтыгында журналисттердин эң кызык табылгасы мындай болду - та-
бышы аз адамдар табышы көптөргө караганда өз кирешесинин көп бөлүгүн кошумчага 

сарптайт. Башкача айтканда, тойлорго кошумча кирешеси төмөн адамдарды 
жакырчылыкка түртөт. Ошентип, “Тойэкономика”. Кошумча жакырчылыкка 
алып келеби?” деген макала жаралды.

Ссылка на таблицу:
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Сиз керектүү датасетти алдыңыз же чогулттуңуз дейли. Эми  дата-журналисттин 
негизги сырын билип алыңыз -  бул маалыматты уюштуруу. 

Анык бир долбоорго тиешелүү маалымат, шилтеме ж.б. бир папкада сак-
таңыз. Анын ичинде “дата маалыматтар”(таблица форматындагы датасеттер 
үчүн), “отчеттер”  (изилдөөлөр, статистикалык топтомдор үчүн), “медиа” (сүрөт, 
видео, аудиожаздырмалар үчүн) жана “тексттер” (кагазга түшүрүлгөн интервью, 
бүтүмдөр, баштапкы тексттер үчүн) деген папкаларды түзүңүз. Керек учурда 
дагы папкаларды кошууга болот. Негизгиси командадагы бардык адамдар 
кайсы жерде эмне сакталганын түшүнгүдөй болсун. 

Материал боюнча башкы документ
Биз дата-материалдардын үстүндө ар кайсы командалар менен чогуу иштеген бир 
нече жылдан кийин ушул ыкмага келдик. Материал боюнча башкы документ гугл 
документ же таблица түрүндө түзүлүшү мүмкүн. Ал команда катышуучуларына 
гана жеткиликтүү. Анда материалдын алкагындагы ар бир кадам жазылат, улам 
алга жылган сайын толтурулат. Алгач материалдын идеясы жазылат, шыктан-
дыруучу жана жергиликтүү материалдарга шилтемелер ташталат, анан керектүү 
маалыматтардын топтомдору, дата-маалыматтарга суроолор, жооптор болот 
жана акырында материалдын структурасы түзүлөт. Материал боюнча биздин 
башкы документибизди ушул китепке тиркемеден таба аласыз, бирок сиз аны 
өзгөртүп же өзүңүздүкүн түзсөңүз да болот.
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Файлдардын атын окуганда эле документтин ичинде эмне бар экенин так түшүнгүдөй 
болсун. Файлды аты боюнча оңой эле таап алгыдай да болушу керек. “Финал” же 

“1111” деген сыяктуу аталыштардан качыңыз. Андан көрө документтин аталышына 
датасын (күнүн) кошуп койгон оң. Аталышта узун сөздөрдү кыскартыңыз: калган 
майда-чүйдөнү метамаалыматтарга жазасыз. Алдыда ушул жөнүндө сүйлөшөлү.

Датасет менен иштегенде сөзсүз түрдө метамаалыматтар жазылган баракча-
ны түзүү керек. Сиз таблицада турганда баракчалар сапчасында «+» белгисине 
басып, жаңы баракча ачыңыз да, аны “Мета” деп атаңыз. Бул баракчада эмне-
лер жазылышы керек? Сиздин таблицаңызда эмне маалыматтар бар экенин 
түшүндүргөн негизги маалыматтар. 

Метамаалыматтарда эмнелер болушу керек 
• Сиздин маалымат топтоңуз эмне тууралуу? Бул таблицанын аталышы болушу 

ыктымал. Бирок анда маалыматтар кайсы убакыт аралыгы үчүн, кайсы аймак-
тан чогултулганы тууралуу айтылганы дурус. Алсак, “Жакырчылыкта жашаган 
балдардын үлүшү. КР. 2016-жыл”

• Таблицадагы маалыматтар топтомунун булагы - публикация же маалыматтар 
базасы жана ага шилтеме

• Бул публикациялардын жарыяланышына жооптуу адамдардын байланыш номур-
лары, электрондук дареги ж.б. 

• Таблицаны жүктөп алган күн

Ушул эле баракчага бардык эскертмелерди, аббревиатураларды, аныктамалар-
ды, ошондой эле маалыматты тазалап, аназилдеп жатканыңызда пайда болгон 
кыстырмаларды да жазсаңыз болот. 

Дагы бир маанилүү жагдай: маалыматтын түп нускасында эмес, көчүрмөсүндө 
иштөө керек. Бул үчүн баракчага чычкандын оң жагын басып, ошол эле таблицада 

көчүрмөсүн түзөбүз. Маалыматты иштеп чыгуунун ар бир этабында бир 
нече көчүрмөлөрдү түзүүгө туура келиши ыктымал. Ар бир көчүрмөгө 
ичинде эмне бар экенин түшүндүрө тургандай так аталыш бериңиз. 
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Дата-маалыматтарды тазалоонун эрежелери 
Дата-маалыматтарды тазалап бүткөн соң, аталыштары бир сапчага жазылган бир 

таблицасы бар баракча чыгат. Ар бир тилкеде бир типтеги гана маалыматтар гана болот. 
Бош талааларга өзүнчө көңүл буруңуз. Келиңиз, таблицаны чогуу тазалап көрөлү. 

Улуттук статистикалык комитеттин сайтына кирип, “Саламаттыкты сактоо” рубрикасынын 
ичинен “Аборттордун саны” деген датасетти жүктөңүз. Датасетти сиздин гугл-дискиңизге 
жүктөп туруп, таблицада ачыңыз. Файлдын атын дароо алмаштырса болот: “5.02.00.15 
Аборты по возрастным группам” эмес,  “Жаш өзгөчөлүгү боюнча аборттордун саны”. 

Метамаалыматтар жазылган баракчаны түзөбүз: 
Эми тазалоого киришебиз. Дата-маалыматтын көчүрмөсүндө иштеңиз. Биринчи жасай 
турган ишибиз – аталыштар сапчасын түзөбүз. Аталыштар катарын тандайбыз – бул жылдар 

жазылган катар, анан анын үстүндөгү төрт сапчаны өчүрөбүз. Ар кайсы тилде бири-бирин 
кайталаган тилкелерди да өчүрүп салсак болот. Төмөндөгүдөй таблица пайда болушу керек: 

«Көрсөткүчтөрдүн аталышын» “Жаш курак”деп өзгөртөбүз.  
Таблицада айрым жаш курак тобу боюнча маалымат жок экенин байкадыңызбы? 

Эгер жакшылап карасаңыз,бул жаш курак тобуна бөлүштүрүүнүн башка жолу. Балким, ал 
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мурда бардыр эле. Бирок ал сапчаларды өчүрүү менен биз эч нерсе жоготпой турганыбыз 
маанилүү. Аларды жана таблицанын түбүндөгү эскертүүнү өчүрөбүз. 

 «Бардыгы» деген сапчаны таблицадан кийин бир нече сапча таштап туруп, ылдыйга 
алып түшөбүз.  

Эми датасет анализге даяр. Тазалагандан кийин датасетти дагы бир жолу текшеришет. 
Мисалы, эгер облустар боюнча маалыматтар камтылса, бардык облустар ордунда экенин 
текшерүү кажет. Биздин учурда болсо бардык жаш курак топтору статистикага камтылганын, 
жылдарда боштуктар жок экенин карап чыгуу керек. Ошондой эле бардык көрсөткүчтөрдүн 

суммасы “бардыгы” деген жердеги санга барабар экенин текшерип чыкса болот. Бул үчүн 
гугл таблицадагы бир жыл үчүн көрсөткүчтүн баарын белгилеп туруп, төмөнкү оң жактагы 
бурчтан алардын суммасын көрүүгө мүмкүн. 

Маалыматты тазалоо боюнча чеклист 
• Көчүрмөдө иштейбиз. Тазалоонун ар бир маанилүү этабын өзүнчө көчүрмөдө жасаса 

болот. Метамаалыматка өзгөртүүлөрдүн күндөлүгүн киргизүү керек.  
• Аталыштардын бир катарын жасайбыз. Эки эмес, үч эмес, бир жарым эмес. А1 ячейкасы 

бош болбошу керек. 
• Ар бир тилкеде бир типтүү маалымат болот. Мисалы, бир эле тилкеде аймагы да, өлүмдүн 

себеби да болушу мүмкүн эмес. Аларды бөлүү үчүн “текстти тилкелер боюнча бөлүү” 
деген функцияны колдонсок болот. Ар бир тилкеде бир форматтагы гана маалыматтар 
берилет: сан же текст. 

• Форматтоону тазалоо. Сан сан катары, текст тексттей сакталганын текшерүү зарыл. Антпесе 
сиз датасетти анализдей албайсыз. Мында “форматтоону тазалоо” функциясы жардамга 
келет. Аны колдонуу менен сиз текст сол жакка, сандар оң жакка иргелгенин көрөсүз. 

• Маалыматтар жазылбаган бош жерлерди текшеребиз. Дефис же бош ячейкалар мындагы 
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көрсөткүч нөлгө барабар дегенди түшүндүрөбү? Эгер ошондой болсо, “найти и заменить” 
функциясынын жардамында аларды 0гө алмаштырабыз. n/a – мындай маалымат жок 
дегенди түшүндүрөбү? Андай болсо, ошол жылды сиз анализдей аласызбы, деги эле 
датасетти колдонсо болобу? 

• Кайталоолорду, ар кандай окулмаларды, каталарды өчүрөбүз. Аларды табуу үчүн ата-
лыштар катарына фильтр койсо болот, а оңдош үчүн “найти и заменить” функциясын 
пайдаланыңыз. 

• Аномалдуу көрсөткүчтөрдү табабыз. Бул үчүн фильтр коюп, иргейбиз (сортировка). Ано-
малдуу көрсөткүчтөрдү эмне кылуу керектигин өзүңүз чечесиз. Балким, маалыматта 
ката кеткен, аны оңдоо керек. А мүмкүн анда окуя катылып жатат жана сиз аны азыр 
эле таап алдыңыз. 

• “Бардыгы” сапчасын обочолонтуу. Эгерде таблицада “бардыгы” деген көрсөткүч камтыл-
ган сапча болсо, анда аны обочолонтуу керек, башкача айтканда, негизги таблицадан 
кийин бир нече сапчаны бош таштап, анан ылдыйына коёсуз. Сиздин таблицаңыз ар 
бири өз сапчасына жазылган уникалдуу байкоолордон турушу керек. Алардын суммасы 

“бардыгы” дегенге дал келиши шарт. Эгер “бардыгы” деген сапчаны таблица менен 
чогуу калтырсаңыз, анда иргегенде бул маани дайыма чоң болот, а кайсы бир 
эсептөөлөр керектүүдөн эки эсе көп болуп чыгып калат. 

• Сапчаларды индексациялоо. Бул үчүн сол жактан өзүнчө тилке түзүп, 1ден баштап 
маалыматы бар акыркы сапчага чейин номерлөө керек. Бул милдетүү шарт 
эмес, бирок кереги тиет. Мисалы, баарын баштапкы тартипке салуу керек болгон учурда. 

• Индикаторлордун аталышы.  Сиз ар бир индикатордун маанисин билишиңиз керек. Ал эмне 
менен өлчөнөт, кантип эсептелет. Жакшысы муну “метамаалыматка” жазып коюу зарыл. 
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Маалыматты тазалоо зеригичтүү, өзүн актабай турган жумуштай сезилиши мүмкүн. Бирок 
ансыз датасетти анализдөө, анын негизинде туура бүтүмдөрдү жасоо мүмкүн эмес. Кээде 
тазалоо көп убакытты алат, бирок бул материалды жасоо үчүн керек иш.

Журналисттер Асель Сооронбаева менен Назигуль Джусупова “Коопсуз шаар”: жарым 
миллион сапчаны анализдегенден кийинки бүтүмдөр” (“Безопасный город”: выводы после 
анализа полумиллиона строк”) материалын даярдаганда тазалоо көп убакытты алды.

Түп нуска маалымат бир чоң жана тазаланбаган датасет түрүндө эле. Ишти баштаганда 
бир эле кесилиштер ар кандай жазылганы белгилүү болду. Алар уникалдуу болушу үчүн 
бардык аталыштарды унификациялоо милдети турду. Айрым тилкелер бир трасса болчу, 
ыңгайлуу болуш үчүн аларды бир категорияга бириктиришти. Ушундан кийин гана жур-
налисттер эң кооптуу кесилиштерди ишенимдүү айта алышты. 

Ошондой эле эреже бузган күн менен айып пул төлөнгөн күн бир тилкеде эле. Аларды 
бөлгөндөн кийин “Айдоочулар система ишке киргенден бери эрежени азыраак бузуп 
калдыбы? Сутканын кайсы убактысы кооптуураак? Эрежени бузгандан канча убакыт өт-
көндө айдоочулар айыпты төлөшөт?”  деген суроолордун айланасында анализ жүргүзүүгө 
мүмкүнчүлүк жаралды. Маалыматтарды анализдөө жараяны материалдын ичиндеги 
шилтемеде баштан-аяк сүрөттөлгөн. Ал эми тазаланган датасет болсо ачык булакта баа-
рына жеткиликтүү болуп калды. 

Бул - ачык дата-журналистиканын жакшы мисалы. Журналисттер материалды гана 
эмес, методологиясын, датасетти да жарыялашат. Мындайда каалаган адам анализди 
текшере алат же датасетти башка максаттарга колдонсо болот. Маалыматты тазалоого 
убакыт кетирүүнүн кереги жок. 
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Биз тазалоо этабынан өттүк, эми океаныбыздын түбүндөгү кенчти – инсайтты 
табуу үчүн маалыматты анализдөөгө өтсөк болот. 

Кыргызстанда катталган транспорттук каражаттардын чыгарылган 
жылы боюнча таблицаны карайлы. Анализди баштоонун алдында 
дата-маалыматты жакшылап карап чыгуу керек. Таблицадагы көрсөт-
күчтөрдү түшүнбөй туруп, анализдөөгө киришүү – начар стратегия. 

Төмөндөгү таблицаны карап чыгыңыз. Колубузда эмне бар? 
Төмөндөгү таблицаны карап чыгыңыз. Колубузда эмне бар? Көрсөткүчтөр 

кандай? Таблицада 3 тилке, 92 катар бар. Көрсөткүчтөр: автоунаанын чыгарылган 
жылы, катталган автоунаалардын жана мототранспорттордун жыл боюнча саны. 
        Маалыматка көз жүгүртүп чыгуу мында кызыктуу эмне бар экенин түшүнүүгө 
жардам берет. Ашыкча колон-
каларды дароо өчүрө бериңиз. 
Мисалы, жеңил унааларды саноо 
керекпи же мототранспорттубу? 
Биздин материалыбыз жеңил 
унаалар тууралуу болот деп элес 

– тетели . Андай болсо “мототранс-
порт” колонкасын өчүрүүгө болот. 
Маалыматты тазалап жатканда 
чек-лист тууралуу унутпаңыз. 

59124
4295729

34569248-
1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458

4295729
34569248-

1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458
59124

5-БӨЛҮМ
МААЛЫМАТТЫ 

АНАЛИЗДӨӨ 
Алтынай Мамбетова
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Биздин анализ таблицага суроолордон башталат. 

Таблицага суроолор: 
• Жеңил автоунаалардын жалпы саны канча? Мототранспорттукучу? 
• Кайсы жылда чыгарылган автоунаалар көптүк кылат? 
• Акыркы беш жылда чыгарылган машиналар канча пайызды түзөт?

Бардык суроолорго жооп табууга таблицалардагы базалык функциялар жардамга 
келет: сортировка жана фильтрация, сумма, бөлүү, пайыздар, үлүштөр. Алар 
«Google Таблицалар» үчүн да,  Excel үчүн да универсалдуу. 

Башкы эрежелер 
• Таблицадагы бардык формулалар “барабар” белгисинен башталат. 
• Бардык негизги эсептөөлөр базалык математикалык белгилерди +, -, / жана 

* колдонот.
• Таблицалык редактордо аббревиатуралар менен берилген функциялар көп, 

мисалы, RIGHT же LEFT.  Google Таблицаларда “барабар” белгисин киргизе 
баштаганыңызда функцияны сүрөттөгөн көмөкчү маалыматтар чыгат.

Фильтрация
Фильтрация жана сортировка маалыматтарды көбөйүшү же кемиши боюнча 
иргейт. Кошумча сандык же тексттик фильтрлерди жасоого болот. Фильтрация 
жана сортировканы колдонуу үчүн керектүү тилкени же катарды аталыш жазылган 
тилкени чогуу белгилеп, “Меню” бөлүмүнөн фильтрди коюңуз. 

Сумма
=СУММ () көрсөтүлгөн диапазондогу маанилердин суммасын эсептөө үчүн 
бардыгы канча деген суроого жооп берүүгө жардам берет. 
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Орток маанилер
=СРЗНАЧ () көрсөтүлгөн диапазондо орток маанини эсептөө үчүн 

Үлүштөр 
= (часть/целое)*100 (же пайыздык үлүштү эсептөө үчүн пайыз форматына өткөрүү).

Пайыздык өзгөрүү  
= ((значение2-значение1)/значение1)* 100 (же пайыздык өзгөрүүнү эсептөө 
үчүн пайыз форматына өткөрүү).

Таблицалык редактордо маалыматты кантип анализдөө керектигин 
роликтен көрүңүз. 

Маалыматты 
анализдөө 
боюнча 
ютубдагы 
сабак 
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Маалыматтар адатта таблица түрүндө берилет. Бирок таблицалар ар кандай 
көрүнүштө болушу ыктымал. Төмөндөгүнү караңыз. 

Имя Город Доход Год

Алтынай Ош 5000 2017

Ринат Бишкек 10000 2017

Чолпон Ош 15000 2017

Алтынай Ош 7000 2018

Ринат Бишкек 21000 2018

Чолпон Ош 25000 2018

Эми буга көз салыңыз:

Имя Город
доходы

Доход  
в 2017 году

Доход  
в 2018 году

Алтынай Ош 5000 7000

Ринат Бишкек 10000 21000

Чолпон Ош 15000 25000

59124
4295729

34569248-
1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458

4295729
34569248-

1480-2134027
4592375932
59264589343

9726458
59124

 6-БӨЛҮМ
 ЖЫЙЫНТЫК 

ТАБЛИЦАЛАРЫНДА 
МААЛЫМАТТЫ 

АНАЛИЗДӨӨ 
Чолпон Узакбаева
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Бул таблицалар үч адамдын кирешеси тууралуу бирдей маалыматты камтыйт. 
Бирок эки башка уюштурулган. Биринчи таблица “жалпак” деп аталат, анда ар 
бир сапча – өзүнчө байкоо. Аны визуалдуу анализдөө ыңгайсыз. Бирок биз андан 
жыйынтык (сводная) таблица жасай алабыз. Ушундан кийин көрсөткүчтөрдөгү 
өзгөрүүлөрдү так көрүүгө болот. 

Жыйынтык (сводная) таблица — бул маалыматты бириктирүү, топтоштуруу 
инструменти. Жыйынтык таблица конструкторго окшош, анын жардамында 
датасеттеги инсайттарды көрө аласыз. Жыйынтыгында кандай таблицаны 
көргүңүз келерин так элестетип алуу маанилүү. 

“Өлүм жарышы. Ош шаарында адам өмүрүн алган автокырсыктар 
айдоочулардын айынан болот” деген макаланы окуңуз. 

Журналисттер Ош шаарынын ЖКККББсынан 2014-2018-жылдар ара-
лыгындагы жол кырсыктары жана жол эрежелерин бузуулар тууралуу 
маалыматты алып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка келишти: 

• көп учурда күнөөлүүлөр – айдоочулар;
• эң көп катталган жол эрежесин бузуу – ылдамдыкты жогорулатуу;
• акыркы беш жылдан бери жол кырсыктары боюнча көрсөткүчтөр өзгөрө элек 

– көп жана азайбай жатат. 
Маалыматты карай турган болсок, датасетте 401 сапча бар, бул өтө деле көп 
эмес жана формулалардын жардамында баштапкы анализди жасасак болот. 
Бирок муну тезирээк аткаруунун жолу бар. Биз аны билип калдык – бул 
 жыйынтык таблицасы. 

Биз мисалга алган датасетте жалпак таблицалар камтылган кошумча 
барактар бар. Анда жол кырсыктарынын көчөлөр, убакыт, окуянын 
түрлөрү, айыптуулар боюнча көрсөткүчтөрү жазылган. Ар бир жалпак 
таблицада биз жылдарды, жабырлануучулардын жана каза болгон-
дордун санын, көрсөткүчтөрдү, категорияларды көрүп турабыз. 

Биз эки нерсени билгибиз келет – жол кырсыктары көбүнчө кимдин айынан 
болот: айдоочуларбы же жөө жүргүнчүлөрбү? Жол кырсыктарынын негизги 
себеби кайсы? 
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Келгиле, жыйынтык таблицанын жардамында жаракат алгандар жана кур-
мандыктар бар жол кырсыктары акыркы беш жылда кимдин айынан улам жүз 
берип жатканын аныктайлы. 

Мындай таблицаны кантип жасаса болот?
1) Google Spreadsheets ачабыз
2)  «... по вине водителей» барагын табабыз. Ctrl+A 

басып, маалыматтардын баарын белгилейбиз
3) Жогорку панелден «Данные» -> «Сводная таблица» 

дегенди тандайбыз. Сводная таблицаны кайсы 
баракка коюу керектигин сунуштаган калкыма 
терезени көрөсүз. «Создать новый лист» опция-
сын тандайбыз. Жаңы баракта оң жакта сводная 
таблицаны редактирлөө панели пайда болот.  

4)  Сапчага “Категория” кошуңуз 
5) Тилкеге «Год» кошуңуз. 
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6) Мааниге (значение) «Происшествие» кошуңуз.
Эскертүү. Сумманы автоматтык түрдө эсептейт. Бирок ачылып жаткан тизмеден 
«Суммировать по» сыяктуу башка функцияларды да тандаса болот. 

    Таблицада ошондой эле сумма көрсөтүлгөн сапча пайда болот. Аны алып 
таштоо үчүн «Редактор сводной таблицы» → “Строки» → «Отображение сводных 
данных» өчүрүп салыңыз. 

Биз ар бир жыл боюнча эсептерди алдык, алар айдоочулардын күнөөсү ме-
нен болгон жол кырсыктарынын санын көрсөтөт. Жөө жүргүнчүлөрдүн айынан 
болгон жол кырсыктарынын саны боюнча эсептөөлөрдү алуу үчүн жогорудагы 
эле кадамдарды кайталайбыз. 

Эсептөөлөр бар сапты көчүрөбүз жана эки көрсөткүчтү бириктиребиз. 

Бул абсолюттук көрсөткүчтөр. Жол кырсыктарынын көпчүлүгү айдоочулардын 
айынан болору так көрүнүп турат. Биз айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол 
кырсыктарынын пайызын жылдар боюнча карайлы. Бул үчүн маалыматтарды 

белгилеп, көчүрөбүз. Жаңы баракча түзүп,  «Специальная вставка» функциясы 
аркылуу коебуз. Бул үчүн жогорку панелден  «Изменить» -> «Специальная вставка» 

-> «Вставить только значения» кадамдарын аткарабыз.
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Эми биз айдоочулар жана жөө адамдардын айынан болгон жол кырсыкта-
рынын пайыздык катышын оңой эле эсептей алабыз. Сумма формуласынын 
жардамында айдоочулардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн айынан жалпысынан 
канча жол кырсыгы болгонун санайбыз. Орток маани формуласы беш жыл 
ичиндеги орточо көрсөткүчтү чыгарып берет. Ал эми үлүш формуласы эки 
айыпкердин ортосундагы пайыздык катышты эсептеп берет.  

Бул таблицанын жардамында акыркы беш жылдагы жол кырсыктарынын 
75%ы айдоочулардын айынан болот деген тыянакка келдик. 

Гипотезаны коюп көрөлү. Ылдамдыкты жогорулатуу – айдоочулар арасын-
дагы жол кырсыгынын негизги себеби. Жообун кайрадан эле сводная таблица 
аркылуу тапса болот. Биздин сводная таблицабыз кандай көрүнүштө болушу 
керектигин ойлонуп көрөлү. 

Сводная таблица жасайбыз 
1) Маалыматтарды белгилейбиз
2) Жогорку  панелден «Данные» -> «Сводная таблица» дегенди тандайбыз. 

Сводная таблицаны кайсы баракка коюуну сунуштаган калкыма терезе пайда 
болот. Жаңы барактын оң жагында сводная таблицаны редактирлөө панели 
пайда болот

3) Сапчаларга “Көрсөткүчтөрдү” кошуңуз
4) Тилкеге “Жылды” кошуңуз
5) Мааниге “Окуяларды” кошуңуз

Таблицада ошондой эле жыйынтыктоочу сумма жазылган сапча пайда болот. 
Аны алып таштоо үчүн «Редактор сводной таблицы» -> «Столбцы» деген жерден 
«Отображение сводных данных» деген функцияны өчүрүп коюңуз. 
 Маалыматтарды жаңы баракка көчүрүп алгандан кийин эсептөөлөрдү баштайбыз.  

Сводная таблицадан көчүрүп алгандан кийин “Окуялар” жана “Жылдар,”   
SUM  тексти бар керексиз сапчаларды өчүрүп салуу маанилүү. 
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ҮЛҮШ (доля) формуласынын жардамында көрсөткүчтөрдү эсептейбиз жана 
журналисттердин гипотезасы далил таап-таппаганын текшеребиз. Сумманы 
эсептеп отурбайбыз, муну биз үчүн сводная таблица жасап койгон. 

Анализдөө жараянынын жүрүшүндө журналисттер жол эрежелеринин бузуу 
учурларынын 30%дан ашыгы – бул ылдамдыкты ашыра айдоо экендигин 
аныкташты. 

Гипотезабызды далилдегенден кийин баянды даярдоого киришсек болот.
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Биз океандын түбүнөн кенчти – анализдин жүрүшүндө тастыкталган идеялар-
ды чогулттук. Эми аны этияттык менен суунун үстүнө чыгарып, окурмандарга 
кенчибиз тууралуу айтып беришибиз керек. Кантип? Ушул бөлүмдө үйрөнөбүз. 

Дата маалыматтар тууралуу кантип жазуу керек
Биздин милдет – изилдөөнүн жыйынтыктарын жеткиликтүү жана түшүнүктүү 

кылып жазуу. Эндрю Лэнганын белгилүү цитатасындагы каарманга окшобой-
лу: “Саясатчы үчүн статистика аракеч үчүн көчө фонарындай  – мас кишиге ал 
жарыктын булагы эмей эле, таяныч болот эмеспи”. 

Башкача айтканда, текстте чынында эле керектүү болгон маалыматтарды, 
аргументтер же окурман үчүн маанилүү нерсенин далили болгон маалыматты 
калтырышыбыз керек. Тексттеги сандарды колдон келишинче азайтыңыз. Да-
та-журналисттер бир абзацта сегизден ашык сан берилбеши керек деп эсептешет. 
Баса, жыл төрт санга теңдештирилет. Сиз муну менен эң маанилүүсүн гана калты-
расыз. А айрым сандарды жөнөкөйлөштүрүп сөзгө айландырса болот. Кантип?

Чоң же кичинекей маанилерди тегеректеңиз 
Сандардын өтө чоңу да, өтө кичинеси да окурманды туңгуюкка кептеши ык-

тымал: ал сандарды кабыл ала албай, материалга кызыгуусун жоготот. Мындан 
качуу үчүн маанилерди тегеректеп же аларды сөзгө алмаштыруу зарыл. 
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Мисалы, 2019-жылдын 1-январына карата Кыргызстандагы калктын саны – 6 
389 500 киши. Ушул санды толук берүү шарт эмес. Биринчиден, канткен күндө 
да бул так сан эмес. Экинчиден, баары эле көп нөлдөрдү оңой эсептей албайт. 
Анын ордуна “Кыргызстандын калкынын саны 6 миллиондон ашат” деп койсо 
болот. Кичинекей сандарда деле ошондой: 0,001 дегендин ордуна «миңдин 
бири» деген оң. 

Башка маанилерди да тегеректесе болот. Эреже болуп калгандай, пайыздагы 
онунчу, жүзүнчү үлүштөр зарыл эмес, ашыкча тактыкка ыктабайт чыгарсыз. 

“43,89%дын” ордуна “44%” десе болот. 
Маани бериңиз – мындай аракетти анализдөө этабында эмес,  окуяны жазып 

жатканда гана жасаса болот. Анализдөөдө Швейцария сааттарындай эле так 
болушуңуз керек. Адамдар жөнүндө сөз болуп жатканда өзгөчө көңүл буруңуз 

-  адамдардын онунчу үлүштөрүн бербегенге аракет кылыңыз. “Төрөлүү коэффи-
центи 3,1 баланы түзөт” дегендин ордуна “Кыргызстандагы аялдар болжолдуу 
түрдө үч бала төрөйт, кээде андан көбүрөөк” деген оң. Мындайда адамдар сиз 
эмне жөнүндө айтып жатканыңызды оңой элестете алат. 

Терминдерди жөнөкөйлөштүрөбүз 
Атайын терминдерге да жогорудагы эрежелер тиешелүү. Теманы изилдеп жатып 
сиз тереңге сүңгүп кеткениңизди байкабай каласыз да, тар чөйрө колдонгон тер-
миндерге таяна баштайсыз. Өз тыянактарыңызды кесиптешиңизге же досуңузга 
окуп бериңиз – баары түшүнүктүүбү? Көпчүлүк илимий терминдерге жөнөкөй 
синонимдерди тапса болот. Мисалы, “неонаталдык өлүм” дегендин ордуна бир 
айлыкка чейин чарчап калган ымыркайлар деп колдонсо болот. 

Дата-маалыматтарга жан киргизүүгө аракеттениңиз. Башкача айтканда, сүй-
лөмдүн ээси (адам) же баяндоо объектиси  (акча, бош орун, саякат) болсун, ал 
эми баяндоочу – адамдын аракети. Жогорулаган же түшүп кеткен көрсөткүчтөр 
тууралуу жазбаңыз, муну экономикалык отчеттор үчүн калтырып коюңуз. Алсак, 

“эмгек төлөмүндөгү гендердик ажырым өстү” дегендин ордуна “аялдар эркектерге 
караганда дагы азыраак маяна алып калды” деген туура. 



48

Пайыздарды жөнөкөйлөштүрүңүз 
Көп учурда суроолорубузга пайыз түрүндө жооп алабыз. Бирок окурман үчүн 

мындай маалыматтарды кабыл алуу кыйын. 
“Сотко жеткен жалпы учурлардагы мас абалдагы адамдардын үлүшү – 80%. 

Кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдардын 79%ы жумушсуз”. 
Пайыздарды баш-аягы жок колдонуу окууну кыйындатат. Пайыздарды үлүшкө 

(төрттөн бир бөлүгү, үчтөн бир бөлүгү, жарымы) же адамдардын санын калктын 
миңине өткөрсө болот: 

Беш учурдун төртөөсүндө агрессорлор зомбулукту мас абалында жасашат 
жана алардын басымдуусу жумушсуздар.                   

Ошондо гана сиздин окурмандарыңыз тигил же бул көйгөй коомдогу канча 
адамга таасир эткенин элестете алат. 

Сизге ыңгайлуу болуш үчүн “Редакциядагы сандар” китебинен (автору - Сара 
Коэн, IRE Beat Book сериясы) үлүштөрдүн жана пайыздардын таблицасын бердик

Үлүштөр жана пайыздар – маанини алмаштыруу таблицасы 

Үлүш Ошондой эле Сөз менен Пайыз Окурмандар үчүн

1/10 1 из 10 10% Ондон бир бөлүгү

1/9 1 из 9 11% Тогуздан бир бөлүгү 

1/8 1 из 8 13% Сегизден бир бөлүгү 

1/7 1 из 7 14% Жетиден бир бөлүгү 

1/6 1 из 6 17% Алтыдан бир бөлүгү 

1/5 2/10 1 из 5 20% Бештен бир бөлүгү 

2/9 2 из 9 22% Дээрлик төрттөн бир бөлүгү 

1/4 2/8 1 из 4 25% Төрттөн бир бөлүгү 

2/7 2 из 7 29% Алтыдан бир бөлүгү 

3/10 3 из 10 30% Бештен бир бөлүгү 

1/3 2/6, 3/9 1 из 3 33% Дээрлик төрттөн бир бөлүгү 

3/8 3 из 8 38% Төрттөн бир бөлүгү 

2/5 4/10 2 из 5 40% Бештен эки бөлүгү
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3/7 3 из 7 43%

4/9 4 из 9 44% Дээрлик жарымы

1/2 5/10, 4/8, 3/6, 2/4 1 из 2 50% Жарымы

5/9 5 из 9 56% Жарымынан көбү 

4/7 4 из 7 57% Жарымынан көбү 

3/5 6/10 3 из 5 60%

5/8 5 из 8 63% Дээрлик үчтөн экиси

2/3 4/6, 6/9 2 из 3 67% Үчтөн экиси

7/10 7 из 10 70%

5/7 5 из 7 71%

3/4 3 из 4 75% Төрттөн үчү 

7/9 7 из 9 78% Төрттөн үч бөлүгүнөн ашыгыраак

4/5 8/10 4 из 5 80%

5/6 5 из 6 83%

6/7 6 из 7 85%

7/8 7 из 8 88%

8/9 8 из 9 89%

9/10 9 из 10 90%

1 100% Ошончосу, баары 

2 200% Эки эсе

3 300% Үч эсе

Этият болуңуз! Маалыматты чечмелөө, жөнөкөйлөтүүдө ашырып жибербеңиз. 
Жазганыңыз менен дата-маалыматтар айтып жаткан нерсенин мааниси дал 
келеби? Ушуну текшериңиз. Төмөндөгүлөргө көңүл буруңуз: 

Сиздин пайызыңыз кайсы бүтүндөн? «Балдардын катышуусундагы жол 
кырсыктарынын 50% учурунда өлүм катталат”. Көңүл бурбаган журналисттер 

“Балдардын жарымы жол кырсыгында каза болот” деп жазат жана муну менен 
одоно катага жол берет. Бүтүн – бул бардык балдар эмес, а жол кырсыгына 
кабылган гана балдар. Туурасы: “Жол кырсыгына кабылган ар бир экинчи бала 
ажал табат”.
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Маалыматтагы так эместиктер, жаңылуулар, ошондой эле анализдин жүрүшүн-
дө кабыл алган субъективдүү чечимдериңиз жаатында окурман менен чынчыл 
болуңуз. Себеп-кесепет байланыштары жана өргө кеткен бүтүмдөр менен 
ашыкпаңыз. “Эгер, ... анда” же “...га таасир этет”, “... улам ... ыктымалдуулугу 
жогорулайт” деген өңдүү конструкциялардан качыңыз. “Өз ара байланышта”, 

“ошол эле учурда” деген өңдүү сөз айкаштарын колдонуңуз. 
Сүрөттөмө жана сын атоочторду таразалаңыз. “Көпчүлүгү”,  “чынында эле”, 

“көптүн бири” – көптөгөн сөз айкаштарында сандар катылган. Чыныгы маанини 
ашырып же кемитип жиберүүгө болбойт. Кээде сандын өзүн да берген оң. 

Дата-баян үчүн каармандардын төрт тиби 
Дата-баян үчүн интервью алуу, каарманды издөө “классикалык” журналистика-
дагы жумуштан айырмаланат. Дата-материалдарда сиз тема боюнча адис болуп 
кетесиз, андыктан эксперт сиздин тыянактарыңызга комментарий же түшүндүрмө 
бериш үчүн гана керек. А каарман болсо сиз дата-маалыматтан тапкан типтүү 
кырдаалды иллюстрация кылыш үчүн керек. Дата-окуяларда каармандардын 
кеңири тараган төрт тиби:

Жагдайдын курмандыгы 
• Дата-маалыматтагы көйгөй чыныгы жашоодо кандайча жүз берерин чагылдырат.
• Өз тынчсыздануулары, тажрыйбасы тууралуу айтып берет.
• Сиздин окуяңызга эмоционалдуу боёк берет.

Мисалы, үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу материалдын үстүндө иштеп жатканда 
журналист Анна Капушенко зомбулуктун 5 учурунун төртөөсүндө агрессор мас 
абалында болот жана алардын көпчүлүгү жумушсуздар деген тыянакка келди. 
Ал жолдошу так ушундай сапаттарга ээ каарманды тапкан. Келиндин окуясы 
материалда башкы орунга чыкты. 

Маселе боюнча эксперт
• Дата-маалыматтарда көрүнүп турган тенденцияларды түшүндүрүп берет.
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• Бул жакшыбы же жаманбы, а эмне үчүн деген суроолорго өз оюн билдирет.
• Статистиканы өз тажрыйбасы, билими менен ырастайт.

Маалыматтар адатта “эмне”, “кайда”, “качан” деген суроолорго жооп берет, ал эми 
“кантип” жана “эмне үчүн” деген суроолорго чанда гана жооп болот. Бул үчүн экспертке 
кайрылса болот. Маалыматтардан тапкан табылга боюнча алар комментарий же 
түшүндүрмө бере алышат. 

Кээде эксперт өзүнүн профессионалдык тажрыйбасына таянып жол көрсөтүшү 
мүмкүн. Ошол эле үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу материалда өтө аз сандагы 
арыздар гана кылмыш ишине айланары аныкталган. Эксперт-укук коргоочу муну 
мындайча түшүндүргөн: милицияга зомбулукту кылмыш катары катташ үчүн 
судмедэксперттен кайсы бир деңгээлде оор жараат келтирилгени тууралуу бүтүмү 
керек, а аялдар адатта үйдөн эле дарыланышат. 

Айыптуу аткаминер
• Биз адатта бийликти аракетсиздикке же коррупцияга айыптайбыз. Аларга сөз 

берүү маанилүү. 
• Алар саясат урап калганы, абал начарлаганы, мыйзам аткарылбай жатканы боюнча 

комментарий бере алышабы? Аларга өз дата-маалыматтарыңызды көрсөтүңүз.
• Алар актанып же түшүндүрмө берсе, мунусун далилдей турган дата-маалымат-

тарды да беришин сураңыз.

Ошол эле материалда ИИМге кайрылуу керек болчу. Балким, алар үй-бүлөлүк 
зомбулук фактылары аз каттала турганына башка себепти келтирмек. Бирок 
милиция кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн кылмыш курамы керектигин 
тастыктады.  

Ойлоп табуучу-куткаруучу 
• Сиз изилдеп жаткан маселени чечүү боюнча узак мөөнөттүү стратегиясы бар адис. 
• Маселени жеринен чечүүгө аракеттенип жаткан уюм.
• Ушул кырдаалга кабылып, бирок андан чыгып кете алган адамдар
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Бул эч нерсеге карабай, адилеттүүлүккө жетише алган аял же өз аракети менен 
үй-бүлөлүк зомбулук фактыларын азайта алган кризистик борбор болушу мүмкүн. 
Же болбосо мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүнү сунуштаган адам. Бул жерде мурда 
кабыл алынып, бирок иштебей калган чечимдер тууралуу да сөз кылса болот.

Датага негизделген сторителлинг 
Сторителлинг – бул  кызыктуу жана түшүнүктүү окуяларды айтып берүү искус-
ствосу. Сизде бардык тыянактар даяр, интервьюлар алынып бүттү дейли. Эми 
өзүнчө баракка ар бир ойду жазып чыгып, туура келчү структураны табуу керек. 
Структуралаштырууга киришерден мурда өзүңүз үчүн датадан табылган башкы 
табылганы белгилеп алыңыз. Ушул нерсе сиздин баяныңыздын изи болот. 

Бул төмөндөгүлөр болушу ыктымал:
• Окуя же көйгөйдүн масштабын баалоо. Мисалы, мигранттар жыл сайын 

Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн үчтөн биринен көп акчаны мекенине 
которушат. Аябай көп!

• Салыштыруу – бул жакта жана ал жакта. Мисалы, айылдык үй-бүлөлөрдөгү 
балдар шаардыктарга караганда үй жумуштары менен көп алектенет. 

• Салыштыруу – мурда жана азыр. Мисалы, жыйырма жыл мурун Бишкек бир 
адамга туура келчү бак-дарактардын саны боюнча нормага жакын эле. Азыр 
болсо нормадан алты эсеге төмөн. 

• Өтө чоң же өтө кичине сан. Мисалы, Жогорку Кеңеште мыйзамдар орто эсепте  
98% макулдук менен кабыл алынат.

• Эки маанинин байланышы. Мисалы, окуучу канчалык кедей болсо, 
анда анын ЖРТдан босого баллды алууга мүмкүнчүлүгү ошончолук аз.

Мисалы, “Чайпул берүүдөн” чарчадым. Эмне үчүн кыргыз бизнеси 
көмүскөгө кетип жатат?” деген материалдын үстүндө иштеп жатканда 

авторлор Анна Капушенко менен Савия Хасанованын башкы табылгасы мындай 
болду: жыл өткөн сайын адамдардын көпчүлүгү кичи жана орто бизнеске кетип 
жатат, ошол эле учурда бул сектордун ИДӨдөгү салымы кыскарууда. 
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Дата-сторителлингде бул көп колдонулат. Бир чоңдук өсүп, экинчиси төмөндөп 
жатканын көрсөтөбүз. Же эки чоңдук да төмөндөшү ыктымал, андайда экөөнүн 
тең төмөндөшүнүн себебин түшүндүрөбүз. 

Ошол эле материалда журналисттер алгач бизнестин өсүп жатканын беришти, 
анан тармактын ИДӨдөгү салымынын төмөндөшүн каршы коюшту. Кийин түшүн-
дүрмөнү көрсөтүштү – ошол эле жылдарда көмүскө сектор 24%дан 39%га чейин 
өскөн. ИДӨ контекстке коюлган: өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 
10-15%дан ашпайт. Андан кийин сурамжылоо жана каармандардын 
окуялары аркылуу журналисттер кыргыз бизнеси эмне үчүн көмүскөдө 
иштөөнү тандай турганын айтып беришет. 

“Күн сайын 15 кыргызстандык ракка кабылганын билет. Эмне үчүн 
мындай болору Жеңишгүлдүн мисалында” деген башка материалда дата-журна-
листтер мындай бүтүмгө келишкен: Кыргызстандагы айылдарда рактан өлгөндөрдүн 
санынын көптүгүнө шишиктин кечиккен стадияларда аныкталышы себеп. Муну 
айылдагы жана шаардагы бейтаптардын ооруканага кайрылган стадияларын, 
киийн өлүм санын салыштырып далилдешкен. Материал айыл менен шаардагы 
сандарды каршы коюуга негизделди, а башкы каарман дарыгерге өтө кеч кайрылган 
айылдык аял  болду. 

Ошентип, сиздин репортажыңыздын структурасы дата менен иштеп жаткан-
дагы байкоолоруңуз, окурман менен бөлүшкүңүз келген тыянактардан көз 
каранды болот. 

ДАТА-МАТЕРИАЛДЫН СТРУКТУРАСЫ
Жалпыдан жекеге 
Материалды башкы тезистен, негизги табылгадан баштаңыз. Андан кийин муну 
далилдей турган аргументтерди бериңиз: маанилүү жана кызыктуусун башында, 
кийин анчалык маанилүү эместерин. 
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Жекеден жалпыга 
Анык бир абал же датадагы анык бир тыянактан баштаңыз, андан кийин теманы 
ачканча жалпы перспективага өтүңүз. Аягында баштапкы жагдайга кайрылса 
болот.

Салыштыруу жана контраст
Эгер сизде ар кандай жыйынтыгы бар эки топ болсо, анда аларды контрасттарды 
белгилөө менен пункттан пунктка салыштырып отурса болот. 

Хронологиялык 
Эгер кыймыл-аракет кайсы бир убакыт аралыгында өнүгүп отурса, анда 
азыркы абалга эмне жеткиргенин түшүндүрүү үчүн датаны хронология 

менен жайгаштырса болот. 

Маселени талдоо 
Эгер сиз өтө татаал маселе тууралуу жазып жатсаңыз, мындай схема жардамга 
келет: көйгөйдү сүрөттөө, андан жабыр тарткандар тууралуу баян, көйгөйдүн 
келип чыгуу себебин жана абалдан чыгуунун жолдорун көрсөтүү. Бул структура 
өтө ыңгайлуу, мисалы биз үй-бүлөлүк зомбулуктун бир нече чуулуу учурла-
рынан баштап, жалпы статистикага чыктык. Муну менен зомбулук жеке эле 
учур эмес, жалпы бир эреже болуп калганын көрсөттүк. Биз үчүн зомбулуктун 
ар тарабын көрсөтүү, окуянын өнүгүшүнүн ар кандай сценарийлерин ачып 
берүү маанилүү эле. Чоң көйгөй тууралуу бир баян жаралды.

Балким, сиз байкаган чыгарсыз, бир да баян “таза” бир структурада болбойт, 
адатта комбинацияланат. Ар бир баян өзүнчө уникалдуу. Сиз дата- материалыңыздын 
үстүндө иштеп жатканда, өзүңүздүн структураңыз пайда болот. 

Дата тууралуу сөз болуп жатканда, алар тууралуу айтып берүүнүн эң эффек-
тивдүү жолу деп визуализация эсептелет. Бул тууралуу кийинки бөлүмдө сөз болот. 
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Маалыматты визуалдаштыруу окурманга маалыматты элестүү берүүгө, кайсы 
жерге көңүл буруу керектигин көрсөтүүгө жардам берет. Маалыматты визуал-
даштыруу – бардык дата-баяндардын маанилүү элементи. 

Төмөндөгү тексттин бир бөлүгүн окуп, эстеп калууга аракет кылып көрүңүз. 

Кыйын. Чынбы? Изилдөөлөргө ылайык, катардагы адамдын эси үч 
күндөн кийин уккан маалыматынын 10%ын гана сактап калат. 

Эми төмөнкү сүрөттү карап көрүңүз. 
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Эгер билдирүү визуалдаштырылган болсо, эстеп калуу көрсөткүчү 
65%га чейин жогорулайт. Анткени адам визуалдык маалыматты жакшы 
өздөштүрөт жана эстеп калат. 

Маалыматты кантип туура визуалдаштыруу керек? Маалыматты 
графика түрүндө берип жатып сиз окурманга эмнени жеткиргиңиз келгенин 
түшүнүп алуу зарыл. Эгер визуалдаштыруунун милдети изилдөөчүгө түшүнүктүү 
болбосо, окурман деле аны кабыл ала албайт. 

Анык бир учур үчүн графиканын туура түрүн тандоо маанилүү: графика бат 
окулушу керек. Аудиторияңыз диаграмманы кайра-кайра окуп кыйналбасын. 
Окурманга түшүнүксүз болдубу, демек, ал макаланы толук окубай кетип калышы 
мүмкүн. Эгер жеткиликтүү болгонунан шек санасаңыз, анда графиканы кесип-
тештериңизге, туугандарыңызга көрсөтүңүз. 

Диаграмманын тибин кантип тандоо керек
Диаграмма тибин тандоо үчүн Джин Желязнанын классикалык таблицасын 

колдонууга болот.
Ал маалыматтар ортосундагы байланыштын тибине жараша 

диаграмма тибин көрсөтөт. Онлайн-сервистерди да колдонсо болот, 
мисалы, datavizcatalogue.com. 
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ДИАГРАММАЛАРДЫН ТИПТЕРИ
Мамыча түрүндөгү диаграмма (bar chart
Ал категориялардын ортосундагы айырманы көрсөтөт. 

Сандарды логикалык тартипте жайгаштырыңыз. Мисалы, чоңунан 
кичинесин карай же тескерисинче кичинеден чоңго карай. 

Мамычалар насыялар тууралуу төмөндөгү мисалдагыдай верти-
калдуу да болушу мүмкүн. 
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Көп учурда мамыча түрүндөгү диаграмманы гистограмма менен алмаштырып 
алышат. Гистограммаларды бир категориядагы сандарды жана алардын кайсы 
бир убакыт аралыгындагы өзгөрүүсүн берүү үчүн колдонушат. Мисалы, темпе-
ратура көрсөткүчтөрүнүн бөлүштүрүлүшү. 

Тегерек диаграмма (pie chart) 
Тегерек диаграмма бүтүндүн бир бөлүгүн көрсөтөт. Элементтердин суммасы 
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Тегерекчедеги бөлүктөр 5-6дан ашпашы керек. Адамдын көзү маанилердин көп санын 
кабыл албайт. Эгер үлүштөр көп болсо, анда диаграмманын башка түрүн тандаңыз 
же анча маанилүү эмес үлүштөрдү “жана башкалар” деп топтоштуруп коюңуз. 

Топтолмолуу диаграммалар (Stacked chart)
Топтолмолуу сызыкча диаграмманын сапчаларынын сегменти биринин үстүнө 
бири жайгаштырылат. Жөнөкөй топтолмолуу сызыкча диаграммалар мурдагы-
сынан кийинки ар бир сегменттин маанисин көрсөтөт. Жүз пайыздуу топтолмолуу 
сызыкча диаграммалар ар бир топтогу бөлүктүн бүтүнгө карата катышын көрсөтөт. 
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Сызыкча диаграмма (line chart)
Диаграмманын мындай тиби көрсөткүч убакыт аралыгында кантип өзгөргөнүн 
көрсөтөт. Убакыт огунда тең кесиндилерди жасоо маанилүү. 

Карталар
Бул тип мейкиндик маалыматтарын, географиялык мүнөздөмөлөрдү визуал-
даштырууга туура келет. Маалыматтын тибине жараша карталардын ар кандай 
түрү колдонулушу ыктымал: чекиттер, хоропле же сызыкчалар картасы. 
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Чекиттер картасы
Чекиттер картасы объектилердин таралышын көрсөтүүгө жардам берет. Чекит бир 
объектини билдирет, ага кеңдик жана узундук берилет. 

Мисалы, “Азаттыктын” материалында ар бир чекит коронавирус пандемиясы 
маалында Бишкекте жана анын жака-белинде адамдар обочолонууну канча пайыз 
сактап жатканын билдирет. Ар бир чекит – “Мегаком” уюлдук операторунун базалык 
станцияларынан ченемдер. Алар абонент анык бир убакытта кайда жүргөнүн анык-
тайт. Кызыл чекиттер обочолонуу режимин абоненттердин 0%дан 40%га чейинкиси 
сактап жатканын түшүндүрөт, ток сары – 40-60%, сыя түс – 60-80%, жашыл – 80-100%. 

Сызыкчалар картасы
Мында өз ара сызыкчалар менен бириктирилген чекиттер болот. Картадагы жолдор 
же маршруттарды көрсөтүү үчүн колдонууга мүмкүн. 

Карта Бишкектеги коомдук транспорттун интенсивдүүлүгүн жана 
камтылышын көрсөтөт. Кызыл түс менен автобус жана троллейбустар-
дын маршруту, а көк менен кичи автобустардын маршруту берилген. 
 Сызыкчанын жоондугу калаанын көпчүлүк бөлүгүндө маршруткалар 
жүрө турганын, ал эми автобус жана троллейбус каттаган тилкелер өтө 
деле көп эмес экенин көрсөтөт. 
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Хороплет-карта
Хороплет-карта көрсөткүчтүн аймактар же облустар боюнча бөлүштүрүлүшүн ар 
кандай түс же өңдөр менен көрсөтүп берет. Картанын бул түрүн этияттык менен 
колдонуңуз, анткени, адатта аймактардын географиялык аянты өтө айырмаланат. 

Төмөндөгү мисалда коронавирустун Кыргызстанда жайылуу картасын 
райондор жана Бишкек, Ош шаарлары боюнча көрүп турабыз. Журналист-
тер боздон кызылга чейинки түстөрдүн гаммасы менен коронавирустун 
учурлары кайсы жакта көп катталганын көрсөтүшкөн. Курсорду анык бир 
аймакка алып барганыңызда, көрсөткүчтөрдө ооругандардын гана эмес, 

айыккандардын, каза болгондордун, активдүү учурлардын санын көрө аласыз. Түс 
менен оорулардын жалпы учурларынын саны коддолгон. 
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ДИАГРАММАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ
Аталышы
Көңүлдү бура алат, кыска, түшүнүктүү. Аталыш “Бул графикте дата-маалыматтар 
эмне жөнүндө сүйлөп жатат?” деген суроого жооп бериши керек. “Кыргызстандагы 
суроо-талап көп автоунаалардын тизмеси” эмес, анын ордуна “Ар бир онунчу ав-
тоунаа – Ниссан” же “Сол рулдуу автоунааларга суроо-талап өсүүдө” деген аталыш 
болушу керек. 

Кошумча сөз башы
Окурман үчүн таблицанын аталышын жөнөкөйлөтөбүз. “2011-2020-жылдарда 
Кыргызстандын авторыногундагы суроо-талап жана сунуштардын негизги тен-
денциясы” эмес. “Акыркы 10 жылдагы Кыргызстанда эң көп сатылган автоунаалар” 
дейбиз. Керек болсо, өлчөө бирдигин кошобуз. Эгер сиз кыскартылган сөз, татаал 
же “отчеттук” терминдерди колдонуп жатсаңыз, аларды сиздин аудитория түшүнө 
алабы-жокпу – ушуну ойлонуп көрүңүз. 

Октордун аталышы 
Октордун аталышы бар экенин текшериңиз. Мисалы, горизанталдык окто айлар 
кетип жатат, а вертикалдык окто өзгөрмө чоңдуктар.

Бир кылка интервалдар
Эгер сиз сасык тумоо ооруларынын сезондук өзгөрүшүн көрсөткүңүз келип жатса, 
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анда сизде ар бир ай боюнча көрсөткүчтөр болушу шарт. Эгер кайсы бир айда 0 учур 
болсо, анда аны да берүү өтө маанилүү. 

Сандарды жазуу
Сандар разряддарды бөлүштүрүү менен үтүрдөн кийин ашыкча белгилерсиз 
берилиши керек. Чоң сандарда разряддарды сөзсүз ажыратыңыз: 10000000 

эмес, 10 000 000. Болбосо сандар окулбай калат. Ошондой эле өтө керек болбосо, 
үтүрдөн кийинки сандарды алып салыңыз. Эгер сиз үтүрдөн кийинки бир санды 
берем деп чечсеңиз, анда бардык категориялар ушундай шартта берилсин.

Маалыматтардын булагы 
Маалыматты берген уюмдун атын жазабыз. Мисалы, КРнын Улуттук 

статистикалык комитети. Эгер аталышты кыскартып берсеңиз, анда ал 
окурманга түшүнүктүү болгонуна ынаныңыз. Эгер диаграмма интерак-
тивдүү болсо, анда маалыматка шилтеме берсе болот. Жок болсо, bit.
ly/education_kg сыяктуу кыскартылган шилтемени бериңиз. 
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Бул категорияларды диаграммаларда жалпы кабылданган түс гаммасында 
берсеңиз, колдонуучу легендасыз эле элементтин маанисин интуитивдик не-
гизде түшүнүп алат. 

Визуалдык элементтер (графикалар, диаграммалар, схемалар) материалдын 
башынан аягына чейин бирдиктүү түс гаммасында жасалышы керек. Ошондо 
визуализация бир бүтүн баян катары кабылданат. 

Эгер сиздин басылмада же компанияда брендбукта жазылган стиль болсо, 
анда ошол жактагы түстөрдү колдонуңуз.  

Типографика
Шрифттердин бири-бирине же баракка карата масштабы, 
шрифттердин иерархиясы – маанилүү фактор. Муну эстен 
чыгарбоо жана сактоо өтө маанилүү. Мисалы, аталыштар 
параграфтагы тексттен чоң болушу керек, h1 аталышы 
h2ден көлөмдүү болушу шарт, ж.б.

Диаграмманы түзүү

Түс менен иштөө
Үч түстөн ашыкчасын колдонбогонго аракеттениңиз. Өтө зарыл болбосо, ачык 
түстөрдү колдонуудан качыңыз. Визуализацияны жайбаракат карап чыгууга 
шарт түзүп, күңүрт түстөрдү тандаңыз.  

Анык бир түс менен ассоциация болгон бир нече негизги категория бар: 
1.  оң жана терс маанилер: жашыл жана кызыл;
2. ооба/жок, макул/каршы: жашыл жана кызыл. 
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Шрифттер тууралуу маанилүү жагдайлар:
• Экиден ашык шрифтти колдонбоңуз.
• Окуганга ыңгайлуу болсун.
• Ыксыз кооз шрифттерди колдонбоңуз. 
• Шрифттерге эффект, жээктерди колдонбоңуз.

Маалыматты визуалдаштыруудагы каталар
Кооз жана түшүнүктүү визуализациянын артынан түшүп ката кетирип алышыңыз 
эч кеп эмес. Эң көп тараган каталарды карап чыгалы. 

Оома нөл

Бир караганда байкалбашы да мүмкүн. А бирок ок адаттагыдай нөлдөн эмес, 
3000ден башталып жатат. Y огундагы минималдык маани канчалык чоң болсо, 
график да ошончолук масштабдуу көрүнөт. Бул көрсөткүчтүн өзгөрүшү жөнүндө 
туура эмес кабылдоону жаратат. 
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Көп учурда бул автоматтык түрдө болот. Excel, Google Spreadsheets автоматтык 
түрдө эле октун маанисинин диапазонун тандап коет. Андыктан текшерип 
чыгуу шарт. 

3D-диаграммаларды колдонуу 
Аларды эч качан колдонбоңуз. 3D-диаграмма маанилердин ортосундагы айыр-
маны бурмалайт, себеби кодировканы туура окууга жол бербейт. Бул тегерекче 
гана эмес, бардык эле диаграмма түрлөрүнө тиешелүү. 

Тандоонун бурмаланышы
Бул ыкманын бир эле максаты бар – тренддин бир бөлүгүн гана көрсөтүү. Муну 
менен визуализацияны жалпы кабылдоо бурмаланат.

Мисалы, кыска убакыттык аралыкта (сол жакта) график өсүп жаткандай туюлат. 
Бирок убакыт аралыгын көбөйтсөк (оң жакта) жалпы динамика контекстинде 
өсүү анчалык деле байкаларлык эмес. 

Андан көрө байкоого алынган бардык убакыт аралыгындагы сандарды берип, 
анык бир мезгилге басым жасаган оң. 
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МААЛЫМАТТЫ ВИЗУАЛДАШТЫРУУНУН 
ИНСТРУМЕНТТЕРИ
Piktochart
Маалыматты визуалдаштыруу үчүн онлайн-инструмент. Диаграмма гана эмес, презентация, 
постер, отчеттерду жасоого мүмкүндүк берет. Визуалдаштырууга жаңы гана киришип 
жаткандарга туура келет, графикалык программаларда иштөө жаатындагы атайын 
билим керек эмес – даяр үлгүлөр бар. Графикалык элементтердин чоң топтомун таба 
аласыз. Өз эмгегиңизди png форматында жүктөп алып же embed code көчүрө аласыз. 

Flourish
Бул интерактивдүү графика түрүндө визуалдаштыруу үчүн веб-сервис, программалоо 
боюнча көндүмдөрдү талап кылбайт. Жол-жобосу кеңири берилген үлгүлөрдүн топтому 
чоң. Графикти түзүү үчүн сандарды жүктөйсүз, үлгүлөрдүн бирин тандап, тууралоо бөлү-
гүнөн маалыматтардын көрүнүшүн өзгөртүүгө болот. Соңунда PNG-форматта жүктөп же 
сайтка коюу үчүн кодду ала аласыз.

Datawrapper
Datawrapper`дин жардамында ар бир колдонуучу онлайнга ыңгайлаштырылган диа-
грамма, карта же таблицаларды жасай алат. Түс, жазуу, торчо жана башка деталдарды 
өзүңүз каалагандай кылып өзгөртө аласыз. Ошондой эле визуализациянын автоматтык 
түрдө жаңыланышын тууралай аласыз. Даяр графикти PNG форматта жүктөп же embed 
code алса болот. Бул код графиканы өз сайтыңызга коюуга мүмкүндүк берет.

Google Sheets
Google Таблицаларда диаграммалардын редактору жакшы. Буга кошо графикалар 
гугл-документ жана гугл-презентация менен байланышта мыкты иштейт. Инструментте 
кыймылсыз диаграммаларды жасоого болот.  

They Draw It
Дизайнер же программисттин жардамысыз эле интерактивдүү сызыктуу графикаларды 
түзүүгө жардам берет. Окурман жетпей жаткан бөлүктү улап тарта алат, ошондон кийин 
чыныгы көрсөткүчтөр чыгат.
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Биздин биргеликтеги саякатыбыз бүтөйүн деп калды. Баяныбыз даяр, бирок 
биз ал тууралуу окурманга кантип айтып беребиз? Бул классикалык макала 
болобу же лонгридби? 

Окурмандарга баянды кандай сунуштай турганыбыз биздин элестетүүбүздөн 
көз каранды. Мисалы, дата маалыматты анализдеп, жыйынтыкты сиз социалдык 
тармактагы сүрөт, лонгрид, инфографика, дашборд же видеоматериал түрүндө 
элестетишиңиз мүмкүн.  

Макала 
Эң кеңири жайылган формат - макала. Биз датага негизделген окуяны 
айтып беребиз. 
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Мультимедиалык лонгрид 
Лонгрид – интерактивдүү элементтерден турган макала: текст, сүрөт, 
визуалдуу жана анимациялаштырылган болушу мүмкүн. Эң алгачкы 
лонгрид деп «Нью-Йорк таймстын» Snow Fall деген эмгеги эсептелет. 
Бул формат татаал окуяны кабыл алууга жеңил кылып айтып берет. 
Лонгриддерди даярдоо үчүн орус тилиндеги техникалык колдоосу 
бар ыңгайлуу платформалар - Tilda, ReadyMag. 

Мисал: аялдарга карата үй-бүлөлүк зордук-зомбулук боюнча баян. 
Бул кордолгон аялдардын тагдыры берилген татаал окуя. Журналисттер 
макалада зомбулук көрсөткөндөр жана жабылануучуларга карата мый-
зам кандай иштерин талдап, катталган кылмыш иштерин анализдешет. 

Теманы жана мыйзамдардагы алашемдиктерди ачып берүү үчүн журналисттер 
мультимедиалык лонгридди колдонушкан.
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Скролителлинг
Бул лонгриддин өзгөчө түрү. Окурман экранда кошумча басууларды жасабайт, 
окуя скроллинг түрүндө баяндалат. Бул колдонуучунун кыймылын 
азайтат, жыйынтыгында окумдуулугу артат. Скролителлингдин ми-
салдарынын бири - кыздардын кесип тандашына жана келечегине 
стереотиптердин тийгизген таасири тууралуу баян. 

Окуя экрандагы элементтердин алмашуусу аркылуу айтылып, интрига окурманды 
кармап турат. Скролителлингде визуалдуу коштоо жана теманы ачып берүү маа-
нилүү. Бул үчүн сиз алдын ала сценарийди этабы менен жазып чыгышыңыз керек. 

Тест
Журналисттер аялдарга арналган бойго бүтүрбөөчү каражаттар тууралуу 
тест түрүндө материал даярдашкан. Анын башкы максаты - аялдарда 
жана эркектерде коргонуу каражаттары тууралуу маалымдуулукту 
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жогорулатуу. Тест форматы ауди-
ториянын тема боюнча билимин 
текшерүү менен бирге көйгөйгө 
көңүл бурдура алды. 

Видео
Видео көйгөйдү көбүнесе эмоцио-
налдуу түрдө ачканга жардам бе-
рет. Биз үй жумуштары эркектер 
менен аялдар ортосунда бирдей 
бөлүштүрүлбөй жатканын видео 
аркылуу көрсөтүүнү чечтик. Ал үчүн 
шаарда турган, балдары жок орто үй-бүлөнүн жашоосу видео менен чагылды-
рылды. Көпчүлүк кыргыз үй-бүлөлөрү тасмадан өздөрүн көрүп жатышты, бул 
күчтүү эмоцияны пайда кылды. 

Аудио
Дата-материалды айтып берүү үчүн үндү да колдонсо болот. Ооба, сиз туура 
эле окуп жатасыз, үндү колдонсо болот. Бишкектин абасы тууралуу материалда 

дээрлик бир жыл бою жүргүзүлгөн абанын абалы боюнча өлчөөлөрдүн 
жыйынтыгы анализденген. Дата-материалда «Клооптун» журналист-
тери акыркы 11 айдагы абанын сапаты боюнча сегиз миң сааттык 
байкоону иликтеп чыгышкан. Аба канчалык булганган болсо, үн 
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ошончолук бийик чыккан. Үндө айрым учурларда өзгөрүүлөр байкалат: жай 
мезгилине караганда кышында аба бир нече эсе начар. Материалда абанын 
булганышынын бир жылдык байкоосу айтылган - 2019-жылдын фераль айынан 
2020-жылдын январына чейин.

Форматты кантип тандоо керек?
Жарыялоо форматы түрдүүчө болушу мүмкүн. Жөнөкөй макаладан 
VR-оюндарга чейин. Бирок материалды тандап жатып буларды эске 
алыңыз: 

• сиздин баяндын башкы идеясы; 
• окурманды: ким, кайсы жерде жана кантип сиздин материалыңызды окуйт;
• ресурстар: каржылык жана техникалык. 

Башка өлкөлөрдө материалдар кандай даярдалып жатканын акмалап туруңуз, 
эң мыкты мисалдардан үлгү алыңыз. Эгер сиз кызык баян менен мыкты фор-
матты көрсөңүз, ойлонуңуз - сиздин өлкөдө да ушундай жасаса болобу? Сүрөтчү 
сыяктуу уурдаңыз, мунун эч кандай жаман жери жок. 
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Жуналисттер адатта кандай кылышат? Материалды жарыялап коюп, лайк, 
комментарий жана репостторду күтүшөт. Бирок иш жүзүндө материалды 
жарыялап коюу - эс алуу дегенге жатпайт. Материалды жайылтуунун үстүнөн 
иштөө мезгили келди. 

Биздин тажрыйба көрсөткөндөй, дата материалдар аналитика жанрындагы 
макалалардай эле көрүүнү чогулта алышат. Бирок аны чынында узак окушат. 
Ошондуктан биздин алдыбызда оңой эмес иш турат - аудиториянын көңүлүн 
бурдуруу, көп көрүүнү чогултуу жана материалдын акырына чейин окулушун 
камсыз кылуу. 

Контентти жайылтууга кеткен убакыт аны даярдоого сарпталган убакытка 
барабар. Материалды бир нече социалдык тармактарга жарыялоо жетишсиз. 
Колдонуучуларды камтууну көбөйтүү үчүн бардык платформаларды жана 

35%
«Интерньюс Кыргызстандын» 

“ Медиа-К” долбоорунун стипендиант-
тары даярдаган дата-материалдардын 

окумдуулугу башка аналитикалык мака-
лаларга караганда 35%га жогору болгон.

4:46 
Дата-материал-
дардын орточо 
көрүү убактысы

эки эсе
дата-баяндарды башка 
аналитикалык матери-
алдарга караганда эки 
эсе узагыраак окушат. 
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ыкмаларды колдонуу керек. Ушул учурда гана жарыяланган материалдан 
вирустук эффект күтсө болот. 

Дата материалды жайылтуу боюнча кеңештер
• Эгер штатта SMM адис болсо, редактордон социалдык тармактарда жарнама 

чыгарууга уруксат берүүнү сураңыз. Аны менен материал кайсы аудиторияга 
кызыктуу боло турганын талкуулаңыз. 

• Кээде ушундай болуп турат, материал бир нече ай же жыл мурда жарыялан-
ган. Бирок анын актуалдуулугу жаралды, материалды кайрадан социалдык 
тармактарга жарыяласа болот. «Өлбөс» материалдарды даярдоо - пайдалуу 
стратегия, аны бир нече жолу жарыялаганга болот.

• Достор, тааныштар, кесиптештерден материалыңызды бөлүшүп коюуну сура-
нуудан тартынбаңыз. Социалдык тармактардын потенциалын колдонуңуз, бул 
тармактын адистери жана коомдун беделдүү мүчөлөрү менен баарлашыңыз. 
Материалыңызды аларга сунуштаңыз. 

• Тематикалык онлайн-тайпалар жана форумдар - көпчүлүк баалай бербеген 
дагы бир ресурс. Бирок мында тайпанын эрежелерин сактоо керек: ал жерде 
шилтемелерди салууга мүмкүн болбосо - аны жөнөтпөңүз. Сиздин акыркы 
максат - адамдардын кыжырына тийбей, көңүлүн бурдуруу. Материалыңызды 
кайсы бир маселени чечүүгө же түшүндүрүүгө жардам иретинде сунуштаңыз.

• Макалага комментарий. Мисалы, сиз үй-бүлөлүк зомбулук боюнча материал 
жаздыңыз. Макалага тиешеси бар ачкыч сөздү гуглдан издеңиз. Эң популяр-
дуу видео же макалаларды таап, анын астына өзүңүздүн материалыңыздын 
шилтемесин калтырыңыз.

• Кросспостинг (материалды бир нече аянтчаларга жарыялоо) жана коллабо-
рация - аудиторияны кеңейтүүнүн жакшы бир жолу. Сиз коммерциялык эмес 
уюмдар, иликтөөчүлөр жана башка редакциялар менен биргеликте даярдалган 
материалдары жайылта аласыз. 
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Оффлайн-жайылтуу
Материалды бир гана интернетте эмес, башка жактан да жайылтса болот. 

Мисалы, чечим кабыл алуучу адамдар менен дискуссия, пикир лидерлери, 
эксперттер менен жолугушууларда жана ар түрдүү аянтчалардан айтуу. Жеке 
баарлашуу жана реалдуу режимдеги иш чаралар азырынча эң натыйжалуу ыкма 
бойдон калууда. Ошондуктан өзүңүздүн материалыңыз тууралуу айтып берүү же 
эскертүүнүн бардык шылтоосун колдонуңуз. Тематикалык аянтчаларда спикер 
же жөнөкөй катышуучу катары материалыңыздын маанилүүлүгү тууралуу айтып 
бериңиз. Мындай иш чаралар - сиздин материалыңызга адамдардын кызыгуусун 
арттыруу жана мындан ары колдонуу үчүн чечим чыгаруучу тараптар, эксперттер 
жана башкалар менен байланышты кеңейтүүнүн жакшы мүмкүнчүлүгү.  
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Дата-журналистикада салттуу журналистикадагы эле этикалык эрежелер кол-
донулат. Бирок айрым өзгөчөлүктөр бар, алар тууралуу ушул бөлүмдө сөз болот. 
Этика маселелери биринчи кезекте сандарды чечмелөөгө байланыштуу болот, 
анткени сандар топтомунун өзүндө этикалык компонент жок. 

Негизги коркунуч маалыматтарды топтоо жана чечмелөө стадиясында күтүп 
турат. АКШда ушундай бир учур болгон: журналисттер маалыматка жетүү мый-
замына таянып, ок атуучу курал-жарактарды колдонууга берилген лицензиялар 
тууралуу маалыматтар базасын сурашкан. Алар бул маалымат менен карта жасашып, 
лицензия алган адамдардын жашаган жерин белгилеп коюшкан. Муну менен 
алар тигил же бул аймакта курал-жарак көп болсо, демек, ошол жерде зомбулук 
да арбын болот деген тыянак чыгарып коюшкан. Иликтөөдө көптөгөн башка 
факторлор эске алынган эмес, мисалы, куралы бар бардык эле жарандар аны 
зомбулук үчүн колдонбой турганы. Анын үстүнө журналисттер мындай материал 
менен кайсы үйдө курал бар жана жоктугун кызыкдар тарапка билдирип коюшкан. 

Дата-материалды даярдоодо адамдардын жеке маалыматы жарыяланып 
кетпеши керек. Бирок бул чиновник же бизнесмен жөнүндөгү маалымат коомдук 
мааниге ээ болгон - ал коррупция же башка кылмыштарга шектелген учурларга 
тиешелүү эмес. 

Адамдар жөнүндө маалыматты жашыруун бергенибизде - биз алардын атын 
id деп өзгөртүп коёбуз, бирок бул дайым эле иштей бербейт. Мисалы, АКШда 
«Buzzfeed» агенттиги жүздөгөн теннис партияларын анализдеп, алардын жарымы 
алдын ала макулдашылган (договорной) оюндар болгонун аныкташкан. Дата 
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материалда спортчулардын атын id’ге алмаштырышкан. Бирок MIT студенттери 
оюндардын өткөн жери жана убактысына карап, спортчулардын аттарын кыйыр 

түрдө аныкташкан. 
Журналисттер кыялдануусун реалдуулук катары кабыл алышы 

мүмкүн. Мисалы, «fivethirtyeight» басылмасында Нигериядагы бал-
дардын уурдалышы боюнча материал чыккан. Макалада бир нече 

жолу уурдалгандар боюнча көрсөткүчтөр эскерилет. Бирок чынында массалык 
маалымат каражаттарында уурдоо боюнча чыккан маалыматтар тууралуу сандар 
келтирилген. Берейин деп жаткан оюңузду байкаңыз - бул маанилүү. 

Дата-журналисттер өздөрүнүн материалдарында табигый илимдердин ыкма-
ларын колдонушат. Бул биринчи кезекте сандардын көрсөткүчтөрүнө тиешелүү. 
Велосипедди ойлоп табуунун кажети жок. Адамдардын төрөлүүсү же каза болуусу 
сыяктуу негизги көрсөткүчтөр үчүн эсептөөнүн жалпы кабыл алынган алгоритми 
бар, мисалы, 1000 адамга карата көрсөткүчтүн эсеби. Эгер сиз эсептөөнүн кон-
венционалдык ыкмасын колдонсоңуз, өз чындыгыңызды далилдөө жеңил болот. 

Сандардын түп нускасын жарыялоо сиздин материалга болгон ишенимди 
жогорулатат. Материалдын аягында сандарды шилтеме түрүндө жарыялаңыз же 
гитхабга жүктөнүз. Бул башка журналист же окурмандарга сиздин иликтөөңүздү 
жасап көрүп, жыйынтыктардын туура экендигин текшерүүгө мүмкүндүк берет. 
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Урматтуу саякатчы, эми өзүңүздүн дата сапарыңызды уюштуруу мезгили келди. 
Балким, ушундай суроо жаралса керек: «Кантип мыкты дата-материалды жасап 

баштайм, кантип ....(өзүңүз айтыңыз)». Бирок чынында так рецепт жок. Сандар 
менен таблицада иштеп, формулаларды колдонуп, суроолорду бермейинче да-
та-журналист боло албайсыз.  

Балким, биринчи материалыңыз мыкты болбойттур, экинчиси сыйлыктарды 
жеңип, миллион көрүүнү топтой албайттыр. Бирок биринчи материалсыз, ошол 
сиз күткөн эң мыкты эмгегиңиз жаралбайт. 

Билбеген нерсеңизди сурагандан тартынбаңыз, иликтөөчү, тажрыйбалуу дата-жур-
налист кесиптешиңизге өзүңүз визуалдаштырган биринчи материалды көрсөтүңүз. 
Ар бир эскертүү жана кетирилген кемчиликтердин анализи сизди мыкты кылат. 

Ушул китепке кайрылыңыз! Бул бир жолу окуп, экинчи кайрылбай турган салттуу 
китеп эмес. Формуланы унуттуңузбу? Видеосабактарды көрүнүз. Эргүү издеп жата-
сызбы? Китептеги баяндарды барактап чыгыңыз. Кыйынчылыкты сезген сайын 
китепке кайрылып туруңуз. Өзүңүз үчүн маанилүү нерселерди белгилеп алыңыз, 
QR-коддорду скандап алыңыз, берилген таблицалар менен иштеңиз, кесиптеште-
риңиз менен идеяларды талкуулаңыз, тесттен өтүп, өз билимиңизди текшериңиз. 

Балким, сиз андан ары кетүүнү каалап, Python, R же Javascript D3 сыяктуу про-
граммалоо тилдерин өздөштүрөсүз. Дата-маалыматтар менен иштөө – бул чексиз 
саякат, анда өздөштүрүү керек болгон жаңы инструменттер, техникалар дайыма 
чыгып турат. Журналист, устат, ментор, изилдөөчү, окутуучу – ар бирибиз күн сайын 
окууну улантабыз.  

Сандар менен иштөөдөн коркпоңуз. 
Өзүңүздүн жеке дата-саякатыңызга жол алыңыз!
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Урматтоо менен, кеменин капитаны  

Китептин тексти боюнча онлайн-тест 

Пайдалуу шилтемелер


