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КИРИШҮҮ 

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук уюму 2017-жылдын 20-

ноябрынан 25-ноябрына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык 

сурамжылоо жүргүздү. 

 

Бул сурамжылоонун максаты – Кыргызстандын жарандарынын президенттик үгүт 

кампаниясынын жүрүшүндөгү  саясий артык көрүүлөрүнүн өзгөрүү себептерин 

аныктоо.  

 

 

МААЛЫМАТТАРДЫ ТОПТОО ЖАНА ТАЛДОО ЫКМАСЫ 

Сурамжылоо телефон сурамжылоосунун CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing) адистештирилген компьютердик системасынын жардамы аркылуу 

жүргүзүлдү. Мындай ыкма социалдык жактан маанилүү маселелер боюнча 

маалыматтарды тез жана сапаттуу топтоого мүмкүнчүлүк берет. Телефон аркылуу 

сурамжылоонун маанилүү артыкчылыгы  маалыматты тез алууга жана аны ошондой эле 

тез иштеп чыгууда турат. Ошондой эле артыкчылыктардын бири ишенимдүүлүк болуп 

саналат, анткени уюмда оператордук бөлмөгө түздөн-түз катышуу менен сурамжылоо 

жүргүзүүгө көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары интервьюерлер кайсы 

гана жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүнү болбосун тыңшай ала турган жана  

интервьюерлердин ишин көзөмөлдөөчү супервайзердин көзөмөлү алдында болушат. 

 

Сурамжылоо үчүн уюлдук телефон номерлер атайы иштелип чыккан компьютердик 

программа менен капыстан тандалган болчу. Андан тышкары стационардык 

телефондорго чалуу үчүн ар бир област боюнча стационардык телефон номерлеринин 

маалыматтар базасы колдонулду. 

 

 

Изилденип жаткан жыйындылар 

 

Изилденүүчү жыйынды Кыргызстандын 18 жашка толгон жана андан улуу курактагы, 

өлкөнүн 9 аймагы: Бишкек ш., Ош ш., Чүй областы, Ысык-Көл областы, Талас областы, 

Нарын областы, Жалал-Абад областы, Ош жана Баткен областынын аймагында 

туруктуу жашаган шаардык жана айылдыкжашоочулары болду. 

                                                           
1 УСКнын Электрондук маалыматтар базасыhttp://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/ 

Мүнөздөмөлөр Тандоого 

бөлүштүрүү 

2016-жылга карата 

УлутСтатКомдун маалыматтары 

боюнча % менен өлкөгө 

бөлүштүрүү1 

Жынысы   

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/


 

1-таблица. Үч демографиялык мүнөздөмө боюнча тандалма жана башкы 

жыйындыларды салыштыруу 

 

 

Тандоо дизайны 

 

Тандоо жети областтын жана Бишкек жана Ош шаарларынын ортосунда бирдей 

бөлүштүрүлгөн. Мындай тандоону тегиз бөлүштүрүү статистикалык 

жаңылыштыктарды азайтууга мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле телефон аркылуу 

сурамжылоонун жүрүшүндө шаардык калктуу пункттарга тандоо ашыкча болгон. 

Башкы жыйындыга салыштырмалуу тандалма жыйындынын курамындагы кетирилген 

пропорцияларды калыбына келтирүү үчүн өзгөрмөлүү «Областты» салмактоо жолу 

аркылуу тандоонун параметрлерине коррекция жүргүзүлдү. Бул үчүн эки өзгөрмөлүү 

үчүн алынган категориялар, салмактык коэфиценттер көбөйтүлдү. Ар бир өзгөрмөлүү 

үчүн салмактык коэффициенттер төмөндөгү формула боюнча чыгарылды: 

 

wi = Pi / pi, кайда 

wi- салмактык коэффициент 

Pi - i (УлутСтаткомдун маалыматтары) жаатындагы адамдар үчүн, ал эми 

pi – ээболгонтандалмадагыобластагыадамдардынүлүшү i-. 

 

 

 

Интервьюрерлер телефон чалып сүйлөшө алган 1039 потенциалдуу респондентердин 

ичинен жалпысынан 738 адам сурамжылоого катышууга макулдугун беришти (жооп 

бергендердин саны 78%ды түздү). Мындай тандалма жыйындынын көлөмү үчүн 0,95 

ишеним деңгээлиндеги тандоонун максималдуу статистикалык жаңылышуусу 3,61%га 

барабар.  

 

Респонденттерди жалпы тандоо жыныс курагынын квоталарына, аймактык квоталарга 

(област/шаар/айыл), ошондой эле уюлдук гана, стационардык гана колдонуу боюнча 

Эркектер 48,4% 48,6% 

Аялдар 51,6% 51,4% 

Курагы   

18-34 48,5% 47,8% 

35-54 35,8% 34,5% 

55+ 15,7% 17,7% 



квоталар жана мобилдик дагы, стационардык дагы байланышты колдонуучу 

респонденттер үчүн квоталарга көзөмөл кылуу менен ишке ашырылды. 

 

Стационардык телефон номерлерге чалуу учурунда трубканы ким көтөрсө ошол 

суралды. Капыстан тандоо стационардык номерлер маалыматтардын жалпы базасынан 

капыстан тандоо ыкмасы менен тандоо аркылуу камсыздалды. Уюлдук номерлерге чалу 

учурунда трубканы ким көтөрсө ошол респондент суралды. Уюлдук телефондордун 

номерлери атайы программалык камсыздоонун жардамы менен тандалды. 

 

Респонденттер уюлдук жана стационардык байланыштын төмөндөгү операторлорунун 

кызматтарынан пайдаланган жарандар болушту:  

 

 

-Beeline 

-Megacom 

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу 

 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштеп чыгуу SPSS статистикалык жана 

эконометриялык моделдештирүүнүн адистештирилген программалык камсыздоо 

пакетин пайдалануу менен жүргүзүлдү. 

 

Сурама 

 

Телефон аркылуу сурамжылоо анкетасы 6 демографиялык жана шайлоо алдындагы 

кампаниянын жүрүшүндөгү саясий маанайлардын өзгөрүүсүн баалоочу, 

шайлоочулардын жана өзүнө маалыматтык фонду, нормалдуу пикир алышуу тармагын 

ж.б., ар кандай үгүт булактарынын шайлоочулардын жеке тандоосуна маалыматтык 

таасир этүүсүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана натыйжалуулугун камтыган 14 суроодон 

турду.  

 

 

Анкета жабык жана жарым-жартылай жабык суроолордон турду. Инструментарий орус 

тилинде түзүлүп, кыргыз тилине которулган. Эки вариант тең респонденттин тилине 

жараша сурамжылоо учурунда колдонулду. Бир анкетаны толтурууга 5 мүнөттөн 16 

мүнөткө чейин убакыт кетти, орто эсеп менен 10 мүнөт болду.  

 

ИЗИЛДӨӨНҮН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ 

Бул социологиялык сурамжылоо Кыргызстандын жарандарынын президенттик шайлоо 

алдындагы кампаниянын жүрүшүндөгү саясий артык көрүүлөрүн жана пикирлерин 

аныктоого багытталган. 

 Шайлоочуларга президенттикке талапкерлер жана алардын программалары 

тууралуу көбүрөөк маалымат бергендердин арасында: телекөрсөтүү (38,9%), 



интернет-басылма (19,4%), социалдык түйүндөр (11,4%), газеталар (7,6%), 

ошондой эле теледебаттар (6,5%). 

 67,3% респондент үгүттөө шайлоочулардын тандоосуна тигил же бул даражада 

таасирин тийгизет ден ишенет. Алардын ичинен 40,5%ы үгүт кампаниясы 

шайлоочулардын жеке тандоосуна чоң таасирин тийгизет деп эсептесе,  26,8%ы 

үгүттөө жарым-жартылай таасирин тийгизет деп эсептейт. Ар бир бешинчи  

(21,8%) респондент үгүттөө кайсы бир өлчөмдө шайлоочулардын тандоосуна 

таасирин тийгизбейт деп эсептейт.  

 Көпчүлүк респонденттер (61,4%) президенттикке талапкерлердин улуттук 

дебаттарынын биринчи дагы, экинчи дагы раундун көрбөгөндүгүн моюндарына 

алышкан. Бардыгы болуп улуттук дебаттарды сурамжылангандардын 38,6%ы 

көргөн. Алардын ичинен 18,6%ы президенттикке талапкерлердин 

телекөрсөтүүдөгү дебаттарынын эки раундун тең көрүшкөн, 8,8%. Респондент 

биринчи гана раундду, ал эми 11,2%ы экинчи гана раундду көргөн.  

 Улуттук телекөрсөтүү дебаттарынын эки раундун тең көргөндөрдүн 

ичиндегилерден 49,6% респондент президенттикке талапкерлер тууралуу 

көбүрөөк маалыматты эки раундду көрүүдө бирдей өлчөмдө алышкан. 27% 

респондент үчүн теледебаттардын биринчи раундунда маалыматтар көп болгон. 

Ал эми 19,7%ы көбүрөөк маалыматты дебаттардын экинчи раундунан алышкан. 

Сурамжылангандардын 3,6%ы эки раунд тең алар үчүн маалыматтуу 

болбогундугун белгилешти.  

 Эки раундду тең же теледебаттардын берүүлөрүнүн бирин көргөндөрдүн ичинен 

51,6% респондент президенттикке талапкерлер шайлоочулар билгиси келген 

көйгөйлөр жана маселелер тууралуу өздөрүнүн пикирлерин жетиштүү өлчөмдө 

ачып беришти деп эсептейт. Ал эми 42,8% респондент дебаттар президентикке 

талапкерлердин шайлоочулар үчүн маанилүү болгон маселелер жана көйгөйлөр 

тууралуу пикирлерин ачып бере алышкан жок деп эсептешет.  

 Эки раундду тең же теледебаттардын берүүлөрүнүн бирин көргөндөрдүн ичинен 

51,9% респондент теледебаттар тигил же бул президенттин пайдасына 

шайлоочулардын тандоосуна таасир эте тургандыктарын белгилешти. Анын 

ичинде 29,8%ы улуттук телекөрсөтүү дебаттары респонденттердин белгилүү бир 

талапкер үчүн добуш берүүгө болгон ишенимдүүлүгүн күчөткөндүгүн 

белгилешти. 17,9%ы теледебаттар ага болочоктогу президентти тандоону 

аныктоого жардам бергендигин белгилешсе, 4,2%ы теледебаттар шектенүүлөрдү 

жеңүүгө жана алардын президенттикке талапкерлер тууралуу пикирин 

өзгөртүүгө түрткү болду деп эсептешет. Бирок сурамжылангандардын  43,2%ы 

улуттук телекөрсөтүү  дебаттары алардын тандоосуна эч кандай таасирин 

тийгизген жок деп эсептешет.   

 36,9% респондент президентикке талапкерлер үгүт кампанияларын өзүнүн 

программасын үгүттөөнүн негизинде курушкан деп эсептешет. Ошол эле учурда 

38,5%ы өздөрүнүн  оппоненттерин сындоо менен курушту деп эсептешет.  

 Шайлоочулардын саясий тандоосуна таасирин тийгизген факторлордун 

тизмесинин ичинен респонденттер негизги төртөөнү аташты: бул  - талапкердин  

программасы (37,4%), мурдагы жетишкендиктери (31,6%), өткөн саясий жолу 

(17,1%) жана талапкерлердин жеке жашоосу (11,2%). 



 Сурамжылангандардын ичинен 66,4% респондент талапкерлер шайлоо 

алдындагы кампанияда убада берип жаткан нерселерине ишенбей тургандыгын 

белгилешти. Үгүт мезгилиндеги  талапкерлердин убадаларына «ишенем» жана 

«дээрлик ишенем» деп жооп бергендердин жалпы үлүшү  29,8%ды түздү. 

 Сурамжыланган калктын жарымынан көбү (55,6%) кара пиар кандай болгон 

күндө дагы шайлоочулардын тигил же бул талапкердин пайдасына тандоосуна 

таасирин тийгизди деп эсептешет. Алардын ичинен 34,1%ы шайлоочуларга кара 

пиардын таасири көп болду десе,  21,4%ы ал шайлоочулардын тандоосуна 

жарым-жартылай таасирин тийгизди деп эсептейт. Сурамжылангандардын үчтөн 

көбү  (32,1%) тескери пикирди карманышат жана кара пиар шайлоочулардын 

тандоосуна кандайдыр бир таасирин тийгизген жок деп эсептешет.  

 48,9% респондент президенттик шайлоолор ачык жана адилет саясий күрөштө 

өттү деп эсептешет. Ал эми 36,9% респондент, президенттикке шайлоолор 

боюнча болуп өткөн шайлоо кампанисын чыныгы эркин жана демократиялуу деп 

эсептөө кыйын дешет.  

  Терс баалоонун негизги себептеринин арасында респонденттер төмөндөгүлөрдү 

белгилешти: шайлоолор олуттуу тартип бузуулар менен өттү (22,4%); бир 

талапкердин пайдасына административдик ресурс колдонулду (19%);  

шайлоочуларга кысым көрсөтүштү (14,4%); добуштарды/бюллетендерди эсептөө 

адилетсиз болду (13%); президенттикке талапкерлердин ортосундагы күрөш 

бирдей болгон жок (12%).  

 Респонденттердин көпчүлүгү талапкерлерге өзүнүн шайлоочуларына жакшыраак 

маалымат берүү жана өздөрүнүн программалары менен тааныштыруу үчүн 34 күн 

жетиштүү деп эсептешет. Ар бир төртүнчү адам бул мөөнөттөрдү узартуу зарыл 

деп эсептешет. Ал эми 5,4%ы үгүттөөнүн деги эле кереги жок деп жооп беришти.   

 Сурамжылангандардын 79%ы «Азаттык-клуб» программасын көрүшкөн эмес. 

Болгону 21%ы бул программаны качандыр бир кезде көрүшкөндүгүн 

белгилешти. 

 



СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

Шайлоочуларга президенттикке талапкерлер жана алардын программалары тууралуу 

көбүрөөк маалымат берген негизги үгүт булактарынын арасында: телекөрсөтүү 

(38,9%), интернет-басылма (19,4%), социалдык түйүндөр (11,4%), газеталар (7,6%), 

ошондой эле теледебаттар (6,5%) бар. Андан ары дээрлик бирдей үлүштө бирок чоң 

айырмачылык менен маалыматтын жана иш-чаралардын: талапкерлер менен 

жолугушуу, баннерлер, радио жана баракчалар сыяктуу булактары кетет. Ушул 

сыяктуу булактардын арасында респонденттер баарынан аз өлчөмдө 

видеороликтерди жана туугандары жана достору менен бейформал пикир алышууну 

аташты.  Болгону 1,1% респондент президенттикке талапкерлер жана алардын 

программалары тууралуу маалыматтын булагына көңүл бурушпагандыгын айтышты 

(1-диаграмманы кар.).  

 
Президенттикке талапкерлер жана алардын программалары тууралуу маалыматтын 

булактарын тандоого респонденттердин курагы таасирин тийгизет. Телекөрсөтүү 

шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө респонденттердин бардык курак категориялары 

үчүн негизги үгүттөө булагы болуп чыкса дагы,  калган опциялар боюнча маанилүү 

айырмачылыктар байкалат (2-диаграмманы кар.). 18-34 жашка чейинки жаштар 

телекөрсөтүүдөн тышкары (28,5%) белгилүү булактар ошондой эле интернет 

басылма (26,3%) жана социалдык түйүндөрдү (18,4%) аташты. 35 жаштан 54 жашка 

чейинки курактагы респонденттер президенттикке талапкерлер жана алардын 

программалары тууралуу маалыматты телекөрсөтүү (49,2%), интернет басылма 

(15,5%) жана газета (8,7%) аркылуу алышкан. 55 жаштан жогорку курактагы 

респонденттер телекөрсөтүүдөн тышкары (47,4%), газета окууну (12,1%) жана 

теледебаттарды көрүүнү (10,3%) жакшы көрүшөт.  

38,9%

19,4%

11,4%

7,6%

6,5%

3,7%

3,0%

3,0%

2,8%

1,6%

1,1%

1,1%

Телекөрсөтүү

Интернет-басылма

Социалдык түйүндөр

Газеталар

Теледебаттар

Талапкерлер менен жолугушуулар

Банерлер

Радио

Баракчалар

Видео-роликтер

Туугандары/достору менен маектер

Көңүл бурган эмесмин

1-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда талапкерлер жана 

алардын программалары тууралуу көбүрөөк маалыматты 

кандай маалымат булактары жана иш-чаралар берди? №738



 
 

Телекөрсөтүү шаардыктарга караганда айыл жашоочуларынын арасында  кеңири 

жайылган үгүттөө булагы болуп чыккан (42,8%ы 32,5%га каршы). Интернет 

басылмалар айыл жашоочуларынын арасындагы дагы, шаардыктар арасында дагы 

жайылуу үлүшү боюнча экинчи орунду ээледи.  Маалымат берүү булактарын жана 

үгүт иш-чараларын тандоодогу маанилүү айырмачылыктар калган бардык опциялар 

боюнча байкалат. Айылдык жашоочулар президенттикке талапкерлер менен 

жолугушууларга көп барышкан жана үгүттөө радиоберүүлөрүн угушкан. Ошол эле 

учурда шаардык жашоочулар маалымат алуу үчүн социалдык түйүндөргө, 

газеталарга жана баннерлерге кайрылышкан (3-диаграмманы кар.). 

 

28,5%

26,3%
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5,3%
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3,4%

2,2%
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2,2%
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2,0%

49,2%
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2,7%

2,7%
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1,1%

0,4%
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47,4%

6,9%

0,9%

12,1%

10,3%

5,2%

2,6%

6,0%

6,0%

0,9%

1,7%

Телекөрсөтүү

Интернет-басылма

Социалдык түйүндөр

Газеталар

Теледебаттар

Талапкерлер менен жолугушуулар

Банерлер

Радио

Баракчалар

Видео-роликтер

Туугандары/достору менен маектер

Көңүл бурган эмесмин

2-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда талапкерлер жана 

алардын программалары тууралуу көбүрөөк маалыматты 

кандай маалымат булактары жана иш-чаралар берди? №738

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 
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03%
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02%

3-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда талапкерлер жана 

алардын программалары тууралуу көбүрөөк маалыматты 

кандай маалымат булактары жана иш-чаралар берди?   

№738

Шаар Айыл



Респонденттердин көпчүлүгү (67,3%) үгүттөө тигил же бул даражада 

шайлоочулардын тандоосуна таасирин тийгизет деп ишенет.  Тактап айтканда, 

сурамжыланган калктын 40,5%нын пикиринде үгүт кампаниясы шайлоочулардын 

жеке тандоосуна чоң таасирин тийгизет, ал эми ар бир төртүнчү адам (26,8%) жарым-

жартылай таасирин тийгизгендигин белгиледи. Ар бир бешинчи респондент (21,8%) 

үгүттөө шайлоочулардын тандоосуна эч кандай таасирин тийгизе албайт деп эсептөө 

менен тескери пикирди карманышат (4-диаграмманы кар.).  

 

 
Төмөндөгү 5-диаграммадан көрүнүп тургандай, үгүт кампаниясынын таасирин 

айылдын дагы, ошондой эле шаардык дагы респонденттердин 40%дан ашык бирдей 

үлүшү белгилеген. Шаардык жана айылдык жашоочулардын арасындагы ушул суроо 

боюнча айырмачылык «жарым-жартылай таасирин тийгизет» жана «таасирин 

тийгизбейт» жоопторунда айырмаланат. Анын ичинде айыл жашоочулары үгүт 

кампаниясы аларга жарым-жартылай гана таасирин тийгизет деп айтышса, 

шаардыктар шайлоо алдындагы үгүттөө алардын тандоосуна такыр эле таасирин 

тийгизген жок деп ишенишет (5-диаграмманы кар.).  

 

 

40,5%

26,8%

21,8%

10,8%

4-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шайлоочулардын 

тандоосуна үгүт иштери кандай өлчөмдө таасир этет? №738

Чоң таасирин тийгизет

Жарым-жартылай таасирин 

тийгизет 

Таасирин тийгизбейт 

Жооп бере албайм

41% 20% 29% 10%

40% 28% 20% 12%

5-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шайлоочулардын 

тандоосуна үгүт иштери кандай өлчөмдө таасир этет?   №738

Шаар Айыл



 
Респонденттердин жоопторундагы айырмачылыктарды ошондой эле  респонденттер 

жашаган област боюнча дагы көрүүгө болот (6-диаграмманы кар). Ысык-Көл 

областы, Чүй областы жана Бишкек шаарынын респонденттери үгүт кампаниясы 

шайлоочулардын тандоосуна эч кандай таасирин тийгизе албайт деп эсептешет. 

Үгүттөө шайлоочулардын жеке тандоосуна таасирин тийгизет деп ишенгендердин 

кыйла жогорку үлүшү («чоң таасирин тийгизбейт» жана «жарым-жартылай 

таасирин тийгизет» жалпы жооптору) Талас (75,6%), Нарын (69,5%), Жалал-Абад 

(68,3%) областтарынын жана Ош шаарынын (72%) жашоочуларынын арасында 

байкалат.  

Сурамжылангандардын көпчүлүгү (61,4%) президенттикке талапкерлердин улуттук 

теледебаттарынын биринчи дагы, экинчи дагы раунддарын көрбөгөндүктөрүн 

моюндарына алышкан. 38,6%ы улуттук теледебаттарды көрүшкөндүгүн белгилешти. 

Алардын ичинен 18,6%ы  президенттикке талапкерлердин улуттук 

теледебаттарынын эки раундун тең көрүшкөн, 8,8% респондент биринчи гана 

раундун,  ал эми 11,2%ы теледебаттардын экинчи гана раундун көрүшкөн (7-

диаграмманы кар.).  
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Бишкек шаары

Баткен обл.

Ысык-Көл обл.

Ош обл.

Чүй обл.

6-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шайлоочулардын 

тандоосуна үгүт иштери кандай өлчөмдө таасир этет? 

№738

Чоң таасирин тийгизет Жарым-жартылай таасирин тийгизет 

Таасирин тийгизбейт Жооп бере албайм

18,6%

8,8%

11,2%61,4%

7-диаграмма.  Сиз президенттикке талапкерлердин улуттук 

теледебаттарынын биринчи жана экинчи раунддарын 

көрдү

ңүз беле? №738

Ооба, экөөнү тең көргөм

Биринчи эле раундун көргөм

Экинчи эле раундун көргөм

Такыр көргөн эмесмин



Президенттикке талапкерлердин улуттук теледебаттарын аялдарга караганда 

эркектер көбүрөөк көрүшкөн. Телекөрсөтүү дебаттарына болгон кызыгуусун 35 

жаштан жогорку курактагы респонденттер жана 34 жашка чейинки курактагы 

жаштар билдиришкен (8-диаграмманы кар.).   

 

 
Ушул суроо боюнча жооптордогу айырмачылыктар респонденттер жашаган 

областтар боюнча дагы байкалат (9-диаграмманы кар.). Улуттук теледебаттарды 

Талас областы (50%) жана Бишкек шаарынын (48,8%) жашоочулары көрүшкөн. 

Калган областтарда мындайлардын үлүшү респонденттердин  28% жана 

42,7%дарынын ортосунда айырмаланат. Президенттикке талапкерлердин улуттук 

теледебаттарын баарынан дагы Чүй (72%), Жалал-Абад (72%) жана Баткен (69,5%) 

областтарынын жашоочулары көрүшкөн. 

 

 
 

Улуттук теледебаттардын эки раундун тең көргөндөрдүн арасындагы 

сурамжыланган респонденттердин туура жарымы президенттикке талапкерлер 

тууралуу көбүрөөк маалыматты эки раундду тең көргөндө бирдей өлчөмдө алышкан. 
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Ооба, экөөнү тең көргөм

Биринчи эле раундун көргөм

Экинчи эле раундун көргөм

Такыр көргөн эмесмин

8-диаграмма. Сиз президенттикке талапкерлердин улуттук 

теледебаттарынын биринчи жана экинчи раунддарын 

көрдүңүз беле? №738

Эркек Аял 18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

26%

18%

17%

13%

18%

20%

21%

20%

15%

11%

11%

07%

04%

11%

11%

09%

10%

06%

12%

10%

06%

11%

11%

12%

11%

21%

07%

51%

61%

70%

72%

60%

57%

60%

50%

72%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

9-диаграмма. Сиз президенттикке талапкерлердин улуттук 

теледебаттарынын биринчи жана экинчи раунддарын 

көрдүңүз беле? №738

Ооба, экөөнү тең көргөм Биринчи эле раундун көргөм

Экинчи эле раундун көргөм Такыр көргөн эмесмин



Мындайлардын арасындагы эркектердин үлүшү аялдардын үлүшүнөн кыйла жогору 

(52,8%ы 46,2%га каршы). Респонденттердин үч пайызы үчүн теледебаттардын 

биринчи раунду маалыматтуураак болгон. Буга эркек жынысындагыларга караганда 

аял жынысындагы респонденттер көбүрөөк ишенет (29,2%ы 25%га каршы). Ал эми 

ар бир бешинчи респондент (19,7%) президенттикке талапкерлердин дебаттарынын 

экинчи раундунан көбүрөөк маалымат алган. Сурамжылангандардын 3,6%ы эки 

раунд тең алар үчүн маалымат бербегендигин белгилешти (10-диаграмманы кар.).  

 
 

 

Респонденттердин жоопторундагы маанилүү айырмачылыктар курак боюнча дагы 

белгиленет. 34 жашка чейинки респонденттердин туура жарымы президенттикке 

талапкерлер тууралуу көбүрөөк маалыматты теледебаттардын эки раундун көрүүдөн 

алышкандыгын белгилешкен. Жаштар үчүн дебаттардын экинчи раунду биринчи 

раундга караганда маалыматтуу болгон. 35-54 жаш курактагы респонденттер, 34 

жашка чейинки жаштар сыяктуу эле  теледебаттардын эки раундунун 

маалыматтуулугун белгилешти. Бирок жаштардан айырмаланып теледебаттардын  

экинчи раунду биринчи раундга салыштырмалуу маалыматтуу болгондугун 

белгилешти. 55 жаштан жогорку курактагы респонденттер мурдагы эки курактык 

топтон айырмаланып маалыматтуулук боюнча артыкчылыкты теледебаттардын 

биринчи дагы, экинчи дагы раундуна беришти, бирок баарынан көбү эки раундга 

беришти (11-диаграмманы кар.).  

27%

19,7%

49,6%

3,6%

10-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, сиз талапкерлер 

тууралуу маалыматты   теледебаттардын биринчи 

раундунан алдыңызбы же экинчи раундунан алдыңызбы? 

№137

Биринчисинен

Экинчисинен

Экөөсүнөн тең бирдей

Эки раунд тең маалымат 

берген жок

Эркек- 2,8%

Аял - 4,6% 

Эркек - 52,8%

Аял - 46,2% 

Эркек - 25,0%

Аял - 29,2% 

Эркек - 19,4%

Аял - 20,0% 



 
Респонденттердин пикирлери жашап жаткан калктуу пунктуна жараша дагы 

айырмаланып турат. Айылдык жашоочулар талапкерлер тууралуу көбүрөөк 

маалыматты теледебаттардын эки раундунан тең алышкандыгын белгилешти.  Ошол 

эле учурда шаардыктардын көпчүлүк жооптору теледебаттардын биринчи жана 

экинчи раундунун ортосунда тең бөлүндү (12-диаграмманы кар.).   

 

 
 

Жалпысынан алганда эки раундду тең же теледебаттардын берүүлөрүнүн бирин  

көргөндөрдүн ичинен 51,6% респондент («ооба, жетишерлик өлчөмдө ачты» жана 

«дээрлик ошондой» жалпы жооптор) президенттикке талапкерлер шайлоочуларды 

кызыктырган  көйгөйлөр жана маселелер тууралуу өздөрүнүн пикирлерин 

жетишерлик ачып беришти деп эсептешет (13-диаграмманы кар.).  
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11-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, сиз талапкерлер 

тууралуу маалыматты теледебаттардын биринчи раундунан 

алдыңызбы же экинчи раундунан алдыңызбы? №137
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12-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, сиз талапкерлер 

тууралуу маалыматты теледебаттардын биринчи раундунан 

алдыңызбы же экинчи раундунан алдыңызбы? №137

Шаар Айыл



 
Мындай пикир аял жынысындагыларга салыштырмалуу эркек жынысындагылар 

тарабынан көбүрөөк колдоого алынган (55,5%ы 47,5%г каршы). 

Сурамжыланган респонденттердин 42,8%ы тескерисинче пикирди карманышат 

(«жок, такыр эле ачкан жок» жана «дээрлик ачкан жок» жалпы жооптору), алар 

дебаттар президенттикке талапкерлердин шайлоочулар үчүн маанилүү болгон  

көйгөйлөр жана маселелер тууралуу өздөрүнүн пикирлерин жетишерлик ачып 

беришкен жок деп эсептешет. Аял жынысындагы респонденттер эркектерге 

караганда көбүрөөк ушундай деп эсептешет (46%ы 39,7%га каршы). 

Бишкек жана Ош шаарларынын жашоочуларынын пикирлеринде, президенттик 

дебаттар шайлоочуларды кызыктырган  көйгөйлөр жана маселелер тууралуу 

өздөрүнүн пикирлерин баарынан аз ачып берген («жок, такыр эле ачкан жок» жана 

«дээрлик ачкан жок» жалпы жооптору, 57,5% жана ага ылайык 50%). 

 Нарын (68,6%), Баткен (68%) жана Жалал-Абад (60,9%) областтарынын 

жашоочулары теледебаттар шайлоочуларды кызыктырган көйгөйлөр жана 

маселелер тууралуу талапкерлердин пикирлерин жетишерлик өлчөмдө ачып 

беришкендигин көп белгилешкен («ооба, жетишерлик өлчөмдө ачты» жана 

“дээрлик ошондой” жалпы жооптор), (14-диаграмманы кар.).  

Ооба, жетишерлик өлчөмдө ачып берди
ооба, дээрлик 

дээрлик жок
Жок, такыр ачып берген жок

Жооп бере албайм
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24%
24%
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25%
06%

13-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда президенттик 

дебаттар сиз билгиңиз келген көйгөйлөр жана маселелер 

тууралуу талапкерлердин пикирлерин жетишерлик өлчөмдө 

ачып бере алдыбы? №285

Бардыгы Эркек Аял



 
Жалпысынан алганда эки раундду тең же теледебаттардын берүүлөрүнүн бирин  

көргөндөрдүн ичинен 51,9% респондент алардын тигил же бул талапкерди 

тандоонун пайдасына тийгизген таасирин белгилешти.  Анын ичинде 29,8%ы 

улуттук телекөрсөтүү дебаттары  белгилүү бир талапкер үчүн добуш берүүгө 

ишенимин күчөткөндүгүн белгилешкен Ар бир алтынчысы (17,9%) теледебаттар 

болочок президентти тандоону аныктоого жардам бергендигин белгилеген. 4,2%ы 

теледебаттар шектенүүлөрдү жеңүүгө жана президенттикке талапкерлер тууралуу 

алардын пикирин өзгөртүүгө көмөктөшкөндүгүн белгилешкен.   

Сурамжылангандардын 43,2%ы улуттук телекөрсөтүүдөгү  дебаттар алардын 

тандоосуна эч кандай таасирин тийгизбегендигин белгилешет (15-диаграмманы 

кар.).  

 
Эркек жынысындагы респонденттер улуттук телекөрсөтүү дебаттарынын алардын 

болочок  президентти тандоого тийгизген таасирин аял жынысындагы 

респонденттерге караганда көбүрөөк белгилешкен (54,1%ы 49,6%га каршы).  Курак 
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14-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда президенттик 

дебаттар сиз  билгиңиз келген көйгөйлөр жана маселелер 

тууралуу талапкерлердин пикирлерин жетишерлик өлчөмдө 

ачып бере алдыбы? №285

Ооба, жетишерлик өлчөмдө ачып берди ооба, дээрлик 

дээрлик жок Жок, такыр ачып берген жок

Жооп бере албайм

29,8%

17,9%

4,2%

43,2%
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15-диаграмма. Сиздин тандооңузга улуттук телекөрсөтүүдөгү 

дебаттар кандайдыр бир таасирин тийгиздиби? №285

Менин белгилүү бир талапкерге 

добуш берүүгө болгон ишенимимди 

күчөттү 

Мага болочоктогу  президентти 

тандоомду аныктоого жардам берди

Шектенүүлөрдү жеңүүгө жана 

талапкерлер тууралуу өзүмдүн 

пикиримди өзгөртүүмө жардам 

берди 
Менин тандоомо эч кандай 

таасирин тийгизген жок



боюнча алганда, улуттук теледебаттар 35 жаштан жогорку курактагы 

респонденттерге таасирин тийгизген жана  34 жашка чейинки респонденттерге 

баарынан аз таасир кылган (34 жашка чейин – 43,9%; 35-54 жаш – 59,8%; 55 жаш  - 

54% ага ылайык) (16-диаграмманы кар.).  

 
«Президенттикке талапкерлер өздөрүнүн үгүт кампанияларын кандай жасашты?» 

деген суроодо, респонденттердин пикири эки түшүнүккө бөлүндү.  36,9%ы өзүнүн 

программасын үгүттөнүн негизинде десе, 38,5%ы өзүнүн оппоненттерин сындоонун 

негизинде жасалды деп эсептейт. Ошол эле учурда эркек жынысындагы  

респонденттер үгүт кампаниялары программалык жоболорду үгүттөөнүн негизинде 

жана талапкерлерди популярдуу кылуунун негизинде жасалды деп эсептесе, аял 

жынысындагы респонденттер көбүнчө  оппоненттерди сындоо жана аларга асылуу 

менен өттү деп эсептешет.  Ар бир төртүнчү респондент ушул суроого жооп 

берүүдөн кыйналды (17-диаграмманы кар.).  
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16-диаграмма.  Сиздин тандооңузга улуттук 

телекөрсөтүүдөгү дебаттар кандайдыр бир таасирин 

тийгиздиби? №285

Эркек Аял 18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 



 
 

 

Бул суроо боюнча жооптордогу маанилүү айырмачылык курак боюнча дагы байкалат 

(18-диаграмманы кар.). Респонденттердин курагы канчалык улуу болсо алар үгүт 

кампаниялары программалык жоболорду үгүттөөнүн жана талапкерлерди 

популярдуу кылуунун негизинде жасалды деп көбүрөөк эсептешет. Тескерисинче 

респонденттердин курагы канчалык жаш болсо, алар үгүт кампаниялары көбүнчө  

оппоненттерди сындоо жана аларга асылуу менен өттү деп эсептешет. 

 

 
 

36,9%

38,5%

24,7%

17-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул жолу  

президенттикке талапкерлер өздөрүнүн үгүт  кампанияларын 

программаларын пропаганда кылуунун негизинде 

жүргүзүштүбү же  өздөрүнүн оппонентттерин сындоонун 

негизинде жүргүзүштүбү? №738

Программалык жоболорду 

пропагандалоо, талапкерлерди 

популяризация кылуунун 

негизинде жүргүзүштү
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Жооп бере албайм
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18-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул жолу 

президенттикке талапкерлер өздөрүнүн үгүт 

кампанияларын программаларын пропаганда кылуунун 

негизинде жүргүзүштүбү же оппоненттерин сындоонун 

негизинде жүргүзүштүбү? №738

Жооп бере албайм

Оппоненттерди сындоо жана аларга асылуунун негизинде

Программалык жоболорду пропагандалоо, талапкерлерди популяризация кылуунун 

негизинде жүргүзүштү



Бишкек (53,7%) шаарынын, Ысык-Көл (48,8%), Талас (42,7%) жана Ош (41,5%) 

областтарынын жашоочулары башка аймактардын жашоочуларына караганда 

президенттикке талапкерлер үгүт кампаниялары көбүнчө  оппоненттерди сындоо 

жана аларга асылуу менен өттү деп көбүрөөк ишенишет. Буга тескери пикирде, үгүт 

кампаниялары программалык жоболорду үгүттөөнүн жана талапкерлерди 

популярдуу кылуунун негизинде жасалды деп Нарын (48,8%), Чүй (42,7%) жана 

Жалал-Абад (41,5%) областтарынын жашоочулары эсептешет (19-диаграмманы 

кар.).  

 
 

Шайлоочулардын саясий тандоосуна таасирин тийгизген факторлордун тизмесинин 

ичинен  респонденттер негизги төртөөнү аташты, алардын арасында: талапкердин 

программасы (37,4%), мурдагы жетишкендиктер (31,6%), мурдагы саясий жашоосу 

(17,1%) жана талапкерлердин жеке жашоосу (11,2%). Билими жана жеке сапаттары 

тууралуу маалымат шайлоочуларды тигил же бул талапкерди президенттикке 

тандоодо баарынан дагы азыраак кызыктырат.  Талапкердин программасы жана анын 

жетишкендиктери аял жынысындагы шайлоочулардын саясий артык көрүүлөрүнө 

бирдей таасирин тийгизет. Ошол эле учурда эркек жынысындагы  респонденттерди 

талапкерлердин жетишкендиктери аз даражада таасирлентет (20-диаграмманы кар.).  
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19-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул жолу  

президенттикке талапкерлер өздөрүнүн үгүт кампанияларын 

программаларын пропаганда кылуунун негизинде 

жүргүзүштүбү же оппоненттерин сындоонун негизинде 

жүргүзүштүбү? №738

Программалык жоболорду пропагандалоо, талапкерлерди популяризация кылуунун 

негизинде жүргүзүштү

Оппоненттерди сындоо жана аларга асылуунун негизинде

Жооп бере албайм



 
Ушул суроонун респонденттердин жашаган калктуу пункту боюнча айырмаланышы 

байкалат. Айылдык жашоочулар тигил же бул талапкерди тандоонун пайдасына 

талапкердин программасы жана саясий мурдагы жашоосу сыяктуу факторлордун 

маанилүү экендигин көбүрөөк белгилешти. Ал эми шаардык жашоочулар 

президенттикке талапкержин жетишкендиктери жана жеке жашоосуна көбүрөөк 

кызыгышат (21-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Жооптордогу айырмачылык респонденттердин жашаган областы боюнча дагы 

байкалат.  Талапкерлердин программасынын маанилүүлүгүн Талас  областынын 

(50%) жана Ош (43,9%) шаарынын жашоочулары белгилешти. Президенттикке 

талапкердин жетишкендиктери дээрлик бирдей даражада бардык областтардын 
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20-диаграмма.  Тигил же бул талапкердин пайдасына тандоо 

жасоо үчүн сиз үчүн талапкер тууралуу кандай маалыматты 

билүү маанилүү? №738
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21-диаграмма.  Тигил же бул талапкердин пайдасына 

тандоо жасоо үчүн сиз үчүн талапкер тууралуу кандай 

маалыматты билүү маанилүү? 738

Шаар Айыл



жашоочулары үчүн шайлоочулардын саясий тандоосуна таасирин тийгизүүчү 

маанилүү фактор болуп саналат (орто эсеп менен 33,1%), Ош (24,4%) шаары жана 

Ош областынан (28%) башкаларында. Мурдагы саясий жашоосунун маанилүүлүгүн  

Нарын (23,2%), Жалал-Абад (19,5%) областтарынын жана Бишкек (20,7%) 

шаарынын жашоочулары белгилешти. Ал эми  президенттикке талапкерлердин жеке 

жашоосу Жалал-Абад (7,3%), Нарын (4,9%) жана Талас (3,7%) областтарынын 

жашоочуларын баарынан азы кызыктырган (22-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Калктын көпчүлүгү үгүттөө шайлоочулардын жеке тандоосуна таасирин тийгизет 

деп ишенгендигине карабастан, сурамжыланган респонденттердин дээрлик ушундай 

эле саны (66,4%, «дээрлик ишенбейм» жана «ишенбейм»), талапкерлер шайлоо 

алдындагы кампаниянын жүрүшүндө убада кылып жаткан нерселерге ишенбей 

тургандыктарын белгилешкен. Аял жынысындагы респонденттер талапкерлерге үгүт 

мезгили ичинде ишенбестигин эркек жынысындагы респонденттерге караганда 

көбүрөөк билдиришти (69%ы 63,6%га каршы). Үгүттөө мезгили ичинде 

“талапкерлердин убадаларына “ишенем” жана “дээрлик ишенем” деп жооп 

бергендердин жалпы үлүшү 29,8%ды түздү (23-диаграмманы кар.).  
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22-диаграмма. Тигил же бул талапкердин пайдасына тандоо 

жасоо үчүн сиз үчүн талапкер тууралуу кандай маалыматты 

билүү маанилүү? №738

Талапкердин программасы Жетишкендиктери

Мурдагы саясий жашоосу Талапкердин жеке жашоосу



 
 

 55 жаштан жогорку курактагы калк талапкерлер шайлоо алдындагы кампаниянын 

жүрүшүндө убада кылып жаткандарга жашыраак курактагы респонденттерге 

караганда (орто эсеп менен 27,8%)  көбүрөөк ишенет (38,8%) (24-диаграмманы кар.).   

 

 
Талапкерлердин үгүт мезгилиндеги убадаларына ишенүү деңгээли шаардыктарга 

караганда айыл жергесинин жашоочуларынын арасында жогору (32%ы 22,8%га 

каршы). Ошол эле учурда шаардык жашоочулар шайлоо алдындагы кампаниянын 

жүрүшүндө талапкерлердин убадаларына ишенбестигин билдиришет (75,4%ы 

64,3%га каршы) (25-диаграмманы кар.).     
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23-диаграмма. Сиз талапкерлер үгүт мезгилинде убада 

кылып жаткандарына ишенесизби?  №738
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24-диаграмма. Сиз үгүт мезгилинде  талапкерлер  убада 

кылып жаткандарга ишенесизби? №738

18-34 жаш 35-54 лет 55+ лет 



 
 

Сурамжыланган калктын жарымынан көбү (55,6%) кара пиар тигил же бул деңгээлде 

шайлоочулардын тигил же бул талапкердин пайдасына карата жеке тандоосуна 

таасирин тийгизди деп эсептейт. Алардын арасында 34,1%ы кара пиардын 

шайлоочуларга тийгизген таасири көбүрөөк болду десе,  21,4%ы шайлоочуларга 

кандайдыр бир таасирин тийгизди деп эсептешет. Мындай пикирге 34 жашка 

чейинки курактагы  жаштар жана 54 жашка чейинки респонденттер көбүрөөк 

кошулат  (26-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Респонденттердин үчтөн көп бөлүгү (32,1%) тескери пикирде жана кара пиар 

шайлоочулардын жеке тандоосуна эч кандай таасирин тийгизген жок деп эсептешет. 

Мындай пикирге 55 жаштан жогорку курактагы респонденттер көбүрөөк кошулат.  

Бул суроого жооп берүүдөгү айырмачылык респонденттердин жашап турган калктуу 

пункту боюнча дагы айырмаланат. Кара пиар тигил же бул талапкердин пайдасына 

шайлоочулардын тандоосуна кандайдыр бир таасирин тийгизди деп эсептеген 

шаардык жашоочулардын жалпы үлүшү  25,4%ды түздү (27-диаграмманы кар.). 
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Город Село

34,1%

21,4%

10,6%

21,5%

12,3%

32%

24%

11%

22%

11%

38%

21%

09%

17%

14%

34%

13%

12%

28%

13%

Чоң таасирин тийгизди

Дээрлик тийгизди

Дээрлик тийгизген жок

Эч кандай таасирин тийгизген жок

Жооп бере албайм

26-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, кара пиар 

шайлоочулардын тигил же бул талапкердин пайдасына 

тандоо жасоого таасирин тийгиздиби?  №738

Бардыгы 18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 



Айылдык жашоочулар кара пиар тигил же бул талапкердин пайдасына 

шайлоочулардын тандоосуна кандайдыр бир таасирин тийгизет деп көбүрөөк 

эсептешет  (32,4%).  

 

 
 

Сурамжылангандардын 48,9%нын баасы боюнча президенттик шайлоолор ачык 

жана адилет саясий күрөш менен өттү. Бирок 36,9% респонденттин пикиринде, 

президенттик шайлоолор боюнча өткөн шайлоо кампаниясын чыныгы эркин жана 

демократиялуу деп атоо кыйын (28-диаграмманы кар.).  

 
 

Бул суроого жооп берүүдөгү айырмачылыкты респонденттердин жашап турган 

калктуу пункту боюнча дагы көрүүгө болот. Айыл жергесинин жашоочулары 

президенттик шайлоолор ачык жана адилет саясий күрөш менен өттү деп көбүрөөк 

эсептешет. Ошол эле учурда шаардык жашоочулар президенттик шайлоолор боюнча 

өткөн шайлоо кампаниясын чыныгы эркин жана демократиялуу деп атоо кыйын деп 

ынандырышат (29-диаграмманы кар.). 
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тандоо жасоого таасирин тийгиздиби?  №738
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28-диаграмма. Сиз КР президенттик шайлоолору боюнча 

болуп өткөн шайлоо кампаниясын кандай баалайт элеңиз? 

№738
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Төмөндөгү 30-диаграммага ылайык Талас областынын жашоочулары башка 

областтын жашоочуларына караганда бул шайлоолорду чыныгы эркин жана 

демократиялуу деп атоо кыйын деп көбүрөөк ынандырышат. Андан тышкары, 

ушундайлардын жогорку үлүшү ошондой эле Чүй  областынын жана Бишкек 

шаарынын жашоочуларынын арасында көбүрөөк белгиленет (30-диаграмманы кар.).  

 

 
Президенттик шайлоолорду чыныгы эркин жана демократиялуу деп атоо кыйын деп 

эсептеген респонденттер ушул сурамжылоонун алкагында терс баалоонун себептери 

менен бөлүштү. Ар бир төртүнчүсүнүн пикиринде шайлоолор олуттуу мыйзам 
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30-диаграмма. Сиз КР президенттик шайлоолору боюнча 

болуп өткөн шайлоо кампаниясын кандай баалайт элеңиз? 
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Шайлоолор ачык жана адилет саясий күрөш менен өттү 
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бузуулар менен өткөн. Ар бир бешинчи респондент бир талапкердин пайдасына  

административдик ресурс колдонулгандыгын белгиледи. Ар бир жетинчи адам 

шайлоочуларга кысым көрсөтүлдү деп ишенет; ошондой эле 

добуштарды/бюллетендерди эсептөө адилетсиз болду деп эсептешет. 12% 

респондент президенттикке талапкерлердин ортосундагы күрөш бирдей 

болбогондугун, ал эми 7,7%ы ЖМКда шайлоолорго катышып жаткан талапкерлер 

тууралуу толук жана чыныгы маалыматтар жок болгондугун белгилешти (31-

диаграмманы кар.). 

 
 Респонденттердин көпчүлүгүнүн пикиринде, талапкерлерге өзүнүн 

шайлоочуларына өзүнүн программалары тууралуу маалымат берүүгө жана 

тааныштырууга 34 күн жетиштүү. Ар бир төртүнчүсү бул мөөнөттөрдү узартуу керек 

деп эсептейт. Ал эми 5,4%ы үгүт иштери деги эле кереги жок деп жооп беришкен 

(32-диаграмманы кар.). 
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31-диаграмма. Эгерде сиз бул шайлоолорду эркин жана 

демократиялуу деп атоого болбойт деп эсептесеңиз, эмне 

үчүн? №272
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шайлоочуларына жакшыраак маалымат берүү жана аларды 

өзүнүн программалары менен тааныштырууга үгүт үчүн 34 
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Айыл жергесинин жашоочулары талапкерлерге өзүнүн шайлоочуларына өзүнүн 

программалары тууралуу жакшылап маалымат берүүгө жана тааныштырууга 34 күн 

жетиштүү деп ишенишет.  Ошол эле учурда шаардыктар  үгүт иштеринин мөөнөтүн 

узартуу керек деп көбүрөөк эсептешет (33-диаграмманы кар.).   

 

 
Нарын областынын жашоочулары калган бардык  областтардын жашоочуларына 

караганда 34 күн талапкерлерге үгүттөө үчүн абдан жетиштүү деп эсептешет. Бардык 

областтар боюнча үгүттөө мөөнөтүн узартуу зарыл деп эсептегендердин орточо 

үлүшү Ош (19,5%) жана Нарын (19,5%) областтарынын тышкары 26,7%ды түздү (34-

диаграмманы кар.).   

 
Сурамжыланган калктын көпчүлүгү (79%) «Азаттык-клуб» программасын көрүшкөн 

эмес. Мындайлардын арасында аял жынысындагы респонденттер, эркек жынысына 

караганда көп (35-диаграмманы кар.). Бардыгы болуп 21%ы качандыр бир кезде  

«Азаттык-клуб» программасын көрүшкөндүгүн белгилешти. Эркек жынысындагы 
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33-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, талапкерлерге 

өзүнүн шайлоочуларына жакшыраак маалымат берүү жана 

аларды өзүнүн программалары менен тааныштырууга үгүт 

үчүн 34 күн жетиштүүбү? №738
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34-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, талапкерлерге өзүнүн 

шайлоочуларына жакшыраак маалымат берүү жана аларды 

өзүнүн программалары менен тааныштырууга үгүт үчүн 34 

күн жетиштүүбү? №738
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респонденттер аял жынысындагы респонденттерге караганда бул программага 

кызыгышат.  

 
 

«Азаттык-клуб» программасын көбүнчө 18-34 жаштагы жаш респонденттер жана 

бир аз улуу курактагы  респонденттердин аз бөлүгү көрүшөт (36-диаграмманы кар.). 

Шаарлардын жашоочулары «Азаттык-клуб» программасын айыл жергесинин 

жашоочуларына караганда бир аз көбүрөөк көрүшөт (37-диаграмманы кар.). 
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программасын көрдүңүз беле? №738

Ооба

Жок

Эркек - 23,0%

Аял - 19,2% 

Эркек - 77,0%

Аял- 80,8% 

18-34 

жаш

35-54 

жаш

55+ жаш 

23% 20% 18%

77% 80% 82%

36-диаграмма. Сиз качандыр 

бир кезде «Азаттык-клуб» 

программасын көрдүңүз 

беле? №738

Ооба Жок

Шаар Айыл

25% 21%

75% 79%

37-диаграмма. Сиз 

качандыр бир кезде 

«Азаттык-клуб» 

программасын көрдүңүз 

беле? №738

Ооба Жок



«Азаттык-клуб» программасы Нарын (30,5%), Ысык-Көл (25,6%) областтарынын 

жана Бишкек (26,8%) шаарынын жашоочуларынын арасында абдан белгилүү. 

Программаны баарынан Ош шаарынын (11%), Баткен (13,4%) жана Чүй (14,6%) 

областтарынын респонденттери аз көрүшөт (38-диаграмманы кар.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

27%

11%

13%

21%

26%

30%

23%

23%

15%

73%

89%

87%

79%

74%

70%

77%

77%

85%

38-диаграмма. Сиз качандыр бир кезде  «Азаттык-клуб» 

программасын көрдүңүз беле? №738

Ооба Жок


