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Гендердик статистика 
жана гендердик дата -
журналистика



Дата журналистика деген эмне?



Кадимки материал же классикалык материал

Окуя 

+ 

Маалымат булагы 

= 

Текст же видео



Дата журналистика деген эмне?

Дата журналистика – бул 
журналисттик окуяларды түзүү 
үчүн маалыматтарды чогултуу, 
тазалоо, уюштуруу, талдоо, 
визуалдаштыруу жана  
жарыялоо.



Дата материал

Окуя/Идея                              Маалымат булагы                                    Текст

Чогултуу

Тазалоо Анализ

визуализаци
я



Дата -журналистикада 
маалымат деген эмне?
Маалымат - анализ жүргүзүү үчүн ыңгайлуу

түрдө жазылган жана структураланган бири -
биринен айырмаланган маалыматтардын
жыйындысы.

Маалыматтын чоң көлөмү ырааттуу түрдө
жазылганда , аны оңой эле талдап чыгууга
болот - жеке жазууларды да, жыйындыдагы
бардык маалыматтарды да.



Дата-журналистика — бул журналистиканын багыттарынын бири. Анын 
негизин маалымааттарды чогултуу, тазалоо, анализдөө жана 
визуалдаштыруу түзөт.

Гипотеза 💎💎 Маалыматтар



Бизге, журналисттерге, маалыматтар 
көбүнчө таблица  түрүндө келет. Бир 
таблицанын мазмунун "маалыматтар  
топтому" деп атоого болот. Алар , адатта , 
Exce l же  Google  Spreadshee ts сыяктуу 
электрондук жадыбал 
программаларында  иштетилет.

Маалыматтарды чогултуу





2-этап Маалыматтарды 
тазалоо



Маалыматтарды талдоо







Гипотеза түзүү

Кыргызстанда зөөкүрлөр 
жоопкерчиликтен качышат. 
Система бул үчүн 
жабырлануучунун 
дооматтардан баш тартуусун 
колдонот



Дата-журналистика  гендердик 
зомбулук жөнүндө жаңы өңүттөн, 
виктимблеймингсиз жана  
стереотипсиз жазууга  
мүмкүнчүлүк берет.



“Баарынын көзүнчө ”
долбоору

Кыргызстанда үй -
бүлөлүк зомбулук 
үчүн агрессорлорду 
жазалоо өтө кыйын 
экени тууралуу 
айтылат.

https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/
https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/




«Коргонсоң да, 
кордолсоң да өз 
шоруң. Абактагы 
аялдардын тагдыры»
долбоорунда 
Кыргызстанда аялдар 
үй -бүлөлүк 
зомбулуктан коргонуу 
үчүн өнөктөштөрүн 
өлтүрүүгө аргасыз 
экени айтылат.

https://ky.kloop.asia/2020/10/29/korgonso-da-kordolso-da-z-shoru-abaktagy-ayaldardyn-tagdyry/
https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/
https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/




«Аны баары бир өлтүрмөкмүн». Кыргызстандагы 
фемицид тууралуу «Клооптун» изилдөөсү

https://ky.kloop.asia/2020/12/17/kyrgyzstandagy-femitsid/
https://kloop.kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-kyrgyzstane/








Кыргызстанда аялдарды көбүнчө кимдер 
зордуктайт? График менен көрсөтүп беребиз

https://ky.kloop.asia/2021/09/28/kyrgyzstanda-ayaldardy-k-b-nch-kimder-zorduktajt-grafik-menen-k-rs-t-p-berebiz/






Дата журналистика 
журналисттерге эмне кылууга 
мүмкүндүк берет?

Стереотиптер өлкөдөгү 
аялдардын жашоосуна кандай 
таасир этээри тууралуу айтып 
берүү



https://kloop.kg/t/educationwomen/
https://kloop.kg/t/educationwomen/


«Стереотиптерге каршы вакцина» долбоору 
Кыргызстандагы кыздарга эмне тоскоол болуп 
жатканы тууралуу айтып берет

https://ky.kloop.asia/t/kyzdardynbilimi/


«Аялдарга эмне 
жок?» «Клооптун» 
өкмөттөгү 
теңсиздик жөнүндө 
изилдөөсү

https://www.youtube.com/watch?v=ivnRklEhUgY
https://www.youtube.com/watch?v=ivnRklEhUgY
https://ky.kloop.asia/2021/12/21/ayaldarga-emne-zhok-klooptun-km-tt-g-te-sizdik-zh-n-nd-izild-s/








Маалыматты кайдан издөө 
керек?

http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/
http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/


Маалыматты кайдан издөө 
керек?

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/


Маалыматты кайдан издөө 
керек?

Ошондой эле гендердик статистиканы Улуттук 
статистикалык комитеттин кылмыштуулук боюнча 
жыйнагынан көрүүгө болот. Ал беш жылда бир чыгып, 
гендердик зомбулук боюнча маалыматтарды камтыйт.

Дагы бир көңүл бура турган нерсе - бул Улуттук 
статистика  комитети  тарабынан жүргүзүлгөн Убакыт 
бюджетинин изилдөөсү. Бул сурамжылоодон сиз 
Кыргызстандын эркектери менен аялдары убактысын 
эмнеге  жумшаарын түшүнө аласыз.



Маалыматты кайдан издөө 
керек?

Улуттук маалыматтардан тышкары, эл аралык 
уюмдар тарабынан түзүлгөн маалыматтар да бар. 
Мисалы, БУУнун Аялдар уюму да гендердик 
статистиканы чогултат.



http://opendata.kg/page19981037.html
http://opendata.kg/page19981037.html


Маалымат жок болсо, эмне 
кылуу керек?

Кылмыш хроникасы 
жаңылыктары кырылды -
бардыгы 54 108 жаңылык.



Маалымат жок болсо, эмне 
кылуу керек?

Жаңылыктар ачкыч сөздөр 
менен көрсөтүлдү

Жалпысынан 80ге жакын 
фразалар бар

Бардыгы болуп: 2817 
жаңылыкта ачкыч сөздөр 
табылган
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