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1. Мэтгэлцээн ба сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ 

 

 Мэтгэлцээн бол дэлгэцийн урлаг. Мэтгэлцээн зохион байгуулахад 

дэлгэцэнд хэрхэн зөв зохистой, цэгцтэй ÿрих вэ, асуултаа хэрхэн зºв тавих вэ гэх 

мэт бэрхøээл тулгардаг.  Мэтгэлцээнд нэр дэвøигчдийг хэрхэн урих, оролцож 

буй х¿нээ эвг¿й байдалд оруулахг¿й байхûг ÿах вэ зэрэгт нарийвчлан суралцах 

хэрэгтэй.  

 Украинд бол мэтгэлцээн нü хºл бºмбºг зэрэг сонирхолтой нэвтр¿¿лгээс 

ил¿¿  олон ¿зэгчийг ººртºº татдаг.  

 

Ìýòãýëöýýíä þó ãîë âý? 

 

Эрх тэгø байх, ижил нөхцөл нөхцөл хамгаас гол юм. ßг л дуэлü øиг. ¯¿гээрээ ч 

телевиз, радиогийн бусад нэвтр¿¿лгээс ÿлгаатай.  

 

Ìýòãýëöýýíèéã õýðõýí õºòëºõ âý?  

 

Èх сайн зохион байгуулсан мэтгэлцээн нü хºтлºгчийн ур чадвар 

муугаас болж амжилтгүй болох тохиолдол бий. Ãэхдээ мэтгэлцээнд хºтлºгчийн 

үүрэг, оролцоо бага байдаг.  

Сургалт эхлэхийн өмнө бид зарим нэр томъёо ойлголтûн талаар 

нэгдсэн ойлголттой болох нü чухал. Èймд сэтг¿¿л з¿йн мэргэжлийн хэм 

хэмжээний тухай ÿрилцъÿ.   

 Òэнцвэр- баланс (Сэтг¿¿лч бага оролцож, ººрийн байр суурийг 

гаргахг¿й байхаас гадна олон үзэл бодол байх ёстой) 

 Øуурхай байдал (Хуучин мэдээ байх ёсгүй. Урüдчилан бэлтгээг¿й 

хүнийг нэвтрүүлэгт øууд оролцуулах нü түүнийг ººр өнцгөөс харах 

боломж олгодог.  Урüдчилан бэлтгээг¿й нөхцөл, орчинд ººрийгºº 

илэрхийлнэ гэдэг хэц¿¿. Òиймээс øуурхай байдал чухал. Øууд 

нэвтр¿¿лгийн ¿еэр х¿н санамсарг¿йгээр их чухал юм хэлж болно. Өмнº 

нü хэлнэ гэж бэлтгээг¿й хрэнээ сандарч тэвдэхдээ ¿нэнээ хэлчихдэг. Улс 
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тºрчид зовлонг¿йгээр худлаа хэлдэг. Сайн сэтг¿¿лч х¿нийг нээж чаддаг. 

Òэгж санамсарг¿й байдлаар øинэ мэдээ ¿¿сэхийг, тухайн мэдээллийг 

ºгсºн х¿нийг мэдээ бүтээгч буюу News maker гэнэ. Øууд нэвтр¿¿лгийн 

оролцогчид ихэнхдээ News maker болох боломжтой. Àсуултаа 

бэлтгэсэн товч байх тусам олон нийт сайн х¿лээж авдаг.)  

 

 Òайлбар:  

 

 Зарим оролцогч øударга байх нü мэргэжлийн сэтгүүл зүйн хэм 

хэмжээний нэг гэхэд багø тайлбар өгөв.   

 Сэтгүүлчийн øударга, øударга бусûг øүүх нü хэцүү байдаг. 

 Магадгүй øударга бус харагдахгүйн тулд сэтгүүлч алü болох бага ÿрих, 

товч байхûг эрхэмлэвэл хэрэгтэй. Учир нü сэтгүүлч их ÿрих тусам хэн 

нэгэнд øударга бус байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. Øударга бус 

санагдах ¿г хэн нэгэнд зайлøг¿й байдаг.  

 

o Мэтгэлцээнд бэлтгэх ÿвцад б¿х з¿йл маø тодорхой байх ёстой.  

Мэтгэлцээний загварûг оролцогчид мэдэж байх ёстой. 

Сэтг¿¿лч мэтгэлцээний ¿еэр ¿йл ¿гээр ÿрих тусам санаагаа зºв, 

товч илэрхийлдэг.) 

 

 Баримтûг тайлбараас ÿлгах. Сэтг¿¿лч бид ÿмар нэг т¿¿х ÿрüдаг. Òухайн 

асуудалд сэтг¿¿лч тайлбар хийгээд эхэлвэл øударга бус байдал бий 

болно. Æиøээлбэл, миний гарт байгаа энэ ногоон ¿згийг ногоон ¿зэг л 

гэж хэлэхээс би ногоон ºнгºнд дуртай, ногоон бол сайхан ºнгº гэх 

мэтчилэн ººрийнхөөрөө  тайлбарлаад эхэлбэл øударга бус болно.  

 ßг таг байх. (Òодорхой байх) Сэтг¿¿лч х¿н ººрийн ¿зэл бодлûг 

илэрхийлж болохг¿й.   

 Эх сурвалж. Ãурваас дээø эх сурвалжаар баталгаажуулах журам манайд 

үйлчилдэг. Украинд 2002 онд батлагдсан юм. Îлон нийт сэтг¿¿лчдэд 

итгэх нü хамгийн чухал. Сэтг¿¿лч нэг удаа худлаа хэлж болно. Ò¿¿нийг 
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хэн ч анзаарахг¿й байж болно. Хоёр дахиа худлаа ÿрихад эхнэр болон 

гэр б¿лийнхнийх нü хэн нэгэн анзаарна. Харин гурав дахиа худлаа 

ÿрихад худалч болдог. Сэтг¿¿л з¿й бол бидний тухай бусад х¿м¿¿с юу 

гэж бодож байгааагаас хамаардаг бизнес. Òиймээс олон нийтийн итгэл 

дээр тогтдог.  

 

2. Мэтгэлцээний товч түүх. Украинд мэтгэлцээн хэрхэн 

зохион байгуулдаг вэ? 

   

Òелевизийн сэтг¿¿л з¿й бол залуу.  Улс тºрийн анхнû мэтгэлцээн 1960 

онд болсон гэж т¿¿хчид ¿здэг. Æ.Êеннеди Ерºнхийлºгчийн сонгуулüд нэр 

дэвøихдээ энэх¿¿ мэтгэлцээнд орсон нü ÿлалт авчирсан гэдэг. Æ.Êеннедид 1960 

оноос ºмнº сонгуулüд оролцсон бол ÿлах боломж байгааг¿й гэж судлаачид 

¿здэг байна. ªºрººр хэлбэл, Æ.Êеннеди залуухан, турøлагаг¿й, католик 

øаøинтай байсан. Харин т¿¿нтэй ºрсºлдºгч Íиксон турøлагатай, хижээл эр 

байлаа.  Àмерикчуудûн хувüд улс тºрч нü католик øаøинтай байхûг х¿лээн 

зºвøººрдºгг¿й байсан ¿е. Òиймээс Æ.Êеннеди 1960 онû сонгуулüд телевизийн 

тусламж авааг¿й бол ÿлах боломжг¿й байсан гэж ¿здэг. Улс тºрд телевиз ÿмар 

их ач холбогдолтойг олж харсанд т¿¿ний чадвар орøиж байсан. Æ. Êеннеди 

телевизийн мэтгэлцээнд Íиксонûг дууджээ. Íиксонû зºвлºх¿¿д оролцохг¿й 

байхûг зºвлºсºн ч тэр  оролцсон юм. Æ.Êеннеди залуухан, царайлаг, сайхан 

байсан бол Íиксон царай муутай, ºвдсºн, хорчгор, туранхай, уйтгартай х¿н 

байжээ. Íиксон телевизийн боломжийг олж харааг¿йдээ алдсан гэдэг.  

Òелевизийн гол ид øид б¿х з¿йлийг томруулж, ºсгºж, байгаагаас нü 

ил¿¿ харагдуулдагт орøдог. ¯¿нээс ¿¿дээд Æ.Êеннедигийн ухаантай, 

гайхамøигтай гэх мэт давуу тал, Íиксонû хамгийн муу, муухай чанар ил¿¿ тод 

харагдсан. Энэ бол дэлхийн мэтгэлцээний хамгийн анхнû, хурц жиøээний 

тоонд ордог.  

1991 онд Украин тусгаар тогтносон. ßг тэр ¿ед ÿмар нэгэн ººрийн х¿ч 

чадалг¿й коммунист дарга нü ерºнхийлºгч болсон. 1993 онд хугацаанаас нü 

ºмнº Ерºнхийлºгчийн сонгуулü хийхээр болсон юм. Òэгэхэд царайлаг, 

ухаантай, эмэгтэйч¿¿дэд их таалагддаг гоё х¿ний эсрэг талд Украинаар муу 
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ÿрüдаг, ¿йлдвэрийн дарга, царай муутай х¿н ºрсºлдºж мэтгэлцээнд дуудсан. 

Íºгºº ºрсºлдºгч т¿¿нийг ¿л ойøоосон учраас дуудлагûг х¿лээж авсан. 

Ерºнхийлºгч их гоё ÿрüсан. Харин ¿йлдвэрийн дарга “Х¿м¿¿с ээ, би ÿагаад та 

нарûн муу амüдарч байгааг мэднэ. Òалхнû буланг чинü олж ºгüе. Би ¿йлдвэр 

удирдаж байсан хүн. Улс удирдаж чадна” гэж хэлснээр амжилтанд х¿рсэн.  

2004 онд  Украинд болсон мэтгэлцээнийг б¿х Украин даÿар х¿н б¿р 

санаж байгаа. Ерºнхийлºгчид хоёр х¿н нэр дэвøсэн. Âиктор ßнукович, Âиктор 

Þùенко нар. (Áè÷ëýã ¿ç¿¿ëýâ.) Â.ßнукович тухайн ¿ед Ерºнхий сайд байсан.  

Òэрээр  “Бид нар Îростой хамт байх хэрэгтэй. Евроï хэрэгг¿й” гэсэн сонгуулийн 

уриатай байлаа.  Харин Þùенко сºрºг х¿чин байсан. Îдоо Украинû 

Ерºнхийлºгч.  

Энэ бол т¿¿хэн ¿йл ажиллагаа. ¯үнээс ºмнº Þùенког телевизээр  

харуулдагг¿й байв. Òэр ганц сувгаар л гардаг байсан. Òелевизээр ººрийнхºº 

¿гийг х¿ргэх боломж байгааг¿й. ßагаад энэ мэтгэлцээн Украинû т¿¿хийг 

ººрчилсºн бэ? Ò¿¿хэнд анх удаа сºрºг х¿чний удирдагч ¿гээ хэлэх боломж 

олдсон юм.  

ßагаад энэ мэтгэлцээнийг хийх боломжтой болсон бэ? Ãэвэл хэд хэдэн 

øалтгаан байсан. Íэгд¿гээрт, х¿м¿¿с ¿¿нийг ¿зэхийг их х¿сч, ¿зэх сонирхолтой 

байгаа нü харагдсан. Îдоо ч гэсэн Украинû улс тºрийн øууд øоу, ток øоунû 

рейтинг ºндºр байдаг. Хоёрдугаарт, сонгуулийн мэтгэлцээн хуулüчлагдсан. 

Хэвлэл мэдээллийн тухай хуулиар биø, сонгуулийн тухай хуулиар зохицуулдаг.  

Ãуравдугаарт, Украинû сэтг¿¿лчид ¿¿нийг хийж чадах болтлоо мэргэжлийн 

хувüд ºссºн байсан. Энэ мэтгэлцээнийг хийх гэж олон х¿н х¿чин з¿тгэсэн. 

“Èнтернüюс” олон улсûн байгууллага сонгуулийн хороотой нэг жил ажилласан. 

Èнгээд сэтг¿¿лчид бид ººрсдºº Ерºнхийлºгчийн сонгуулийн ¿еэр 

ºрсºлдºгчдийн мэтгэлцээнийг хэрхэн зохион байгуулах тухай хуулийн зүйл 

заалтûг боловсруулж, øийдвэр гаргагчдûг зºвøººрºхººс ººр аргаг¿й байдалд 

х¿ргэсэн.  

Украинû хуулü ººрчлºгдººг¿й. Æилийн дараа энэ хуулиар 

Ерºнхийлºгчийн сонгуулü ÿвагдана. Манай сонгуулийн хуулиар мэтгэлцээн 

ÿвуулах тухай нарийвчлан заасан байгаа. Îройн 7-10 цагийн хооронд ÿвагдах 
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ёстой гэж заасан. Îрост бол ºглºº 6 цагт мэтгэлцээнийг цацсан. Украинû энэ 

хуулийг хийсэн х¿м¿¿с мэтгэлцээн нийгэмд ÿмар хэрэгтэй, аøигтай цагт хийх 

ёстой гэдгийг мэдэж байсан. Мэтгэлцээнд хоёр х¿н л оролцоно гэж хуулüчилсан. 

Ò¿р¿¿чийн удаад Ерºнхийлºгчийн сонгуулüд 24 нэр дэвøигч өрсөлдсөн. Хуулин 

дээр хоёр гээд бичээд ºгсºн учраас ºнººдºр хоёр, маргааø хоёр, нºгººдºр хоёр 

х¿н ºрсºлдºнº гэдгийг зааж ºгч байгаа юм. Хэн хэнтэй оролцохûг сугалаагаар 

øоддог. Би энэ х¿нтэй мэтгэлцэнэ, мэтгэлцэхг¿й гэсэн з¿йл ерººсºº байхг¿й. 

Хуулüд нэр дэвøигч биечлэн оролцоно гэж заасан. Мºн хугацааг 60 минут 

байна гэж зааж ºгсºн. Мэтгэлцээнийг рекламаар таслахг¿й гэдгийг мºн 

хуулüчилж ºгсºн. Украинû хуулüд  нэг цагийн эôирийн 12 минутûг л рекламд 

зарцуулах ёстой байдаг. Ãэхдээ рекламнû хуулийг сонгуулийн хуулиар 

хориглодог. Òиймээс сонгуулийн хуулийн заалтûг баримталж, мэтгэлцээний 

ÿвцад реклам цацдагг¿й. Мэтгэлцээнийг зºвхºн улсûн нэг телевизээр зохион 

байгуулна. Харин хувийн, арилжаанû бусад телевиз ¿нэ тºлбºрг¿й дамжуулж, 

нийтэд х¿ргэх эрх эдэлдэг.  Мэтгэлцээний зардлûг улсûн тºсвººс санх¿¿ж¿¿лнэ. 

Òа нарûн хэсгээс нü үзсэн мэтгэлцээнийг улсûн тºв телевиз  зохин байгуулж, 

телевизийн 8 суваг цацсан.  

Манай улсад Парламентийн сонгуулийн үеэр мэтгэлцээ ÿвуулахад 

хуулü зөрчилтэй. Íэг хуулüд сурталчилгааг тºлбºртэй ÿвуулна гэж  заасан, 

гэтэл өөр нэг хуулинд ¿нэ тºлбºрг¿й сурталчилна гэсэн байдаг. ¯нэ тºлбºрийг 

нарийвчлан заагааг¿й. 2006 онû Парламентийн сонгуулиар телевизийн 

сувгуудûн 50 хувü нü мэтгэлцээн сайн хийж, ¿лдсэн 50 хувü нü реклам маÿгаар 

муу хийсэн. Íэг удаа 100 мÿнган доллараар 40 минутûн мэтгэлцээн хийнэ гэж 

зарлаад зохион байгуулсан. Ãэхдээ мэтгэлцээний чанар мºнгºний хэмжээнд 

байгаа биø. Мºнгºний тоо хэд байх нü асуудал биø.  Хуулü муу учраас 

сонгуулüд өрсөлдсөн 40 намаас  хоёрт нü л тºлбºртэй мэтгэлцээн хийх боломж 

олдсон. Энэ мэт чухал хуулüд сэтг¿¿лч бид ººрсдºº оролцох зайлøг¿й 

øаардлагатай.  

Манай мэтгэлцээн Àмерикийн мэтгэлцээнээс их ººр. Òиймээс ч намайг 

урüсан байх. Украинû ÿруу найрагч Òарас Øевченко “Боритесÿ - Поборете” гэж 

хэлсэн. Энэ нü “Òэмц, тэгвэл ÿлна” гэсэн ¿г юм.   
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3. Мэтгэлцээний загвар, шаардлага, зохиол  

 

Мэтгэлцээний сонгодог загвар гэвэл  хөтлөгч, оролцогч, зочдоос 

бүрдсэн, өрсөлдөгчдөд тэгø боломж олгоход орøдог.  Òухайн телевиз 

сонгодог загварûг баÿжуулах боловч мэтгэлцээд дор дурдсан үндсэн 

øаардлага тавигддаг. Үүнд: 

 Хөтлөгчийн үүрэг, оролцоо бага байна 

 Өрсөлдөгчдөд үзэл бодлоо илэрхийлэх тэгø боломж олгно 

 Өрсөлдөгчдөд бие биедээ асуулт тавих боломж олгоно 

 Өрсөлдөгчдөд нэг асуудлаар мэтгэлцэх боломж олгоно 

 Өрсөлдөгчдөд асуултад хариулах, өөрийгөө илэрхийлэх адил тэнцүү 

цаг хуваарилна 

 Хэн эхэлж хариулах, ÿрихûг øодно 

 Мэтгэлцээнд зочдûг урüж, асуулт тавих боломж олгоно 

  Сонгуулийн хуулинд зааж ºгсºн 

 Мэтгэлцээнийг рекламаар таслахг¿й  

 

Òелевиз бол маø онцлогтой, олон нийтийн итгэл дээр тогтдог бизнес гэдгийг 

мартаж болохгүй.   

Òелевизийн аливаа нэвтрүүлэг нэг хүний толгой, гараар бүтдэггүй. Үүнд  

оïератор, найруулагч, сэтг¿¿лч зэрэг х¿н б¿хний оролцоо хэрэгтэй. Òэгэхээр 

сайн төлөвлөгөө хэрэгтэй. Энэ тºлºвлºгººнөөс б¿х х¿ний ¿йл ажиллагаа 

ойлгомжтой Òөлөвлөгөөнд ерºнхий оïератор, найруулагчийн ¿йл ажиллагааг 

нэг б¿рчлэн бичсэн байх ёстой. Хºтлºгч хаана, хэзээ гарч ирэх ёстойгоо мэдсэн 

байх ёстой. Энэ хºтºлбºр нü мөн зочдод нээлттэй байх ёстой. Зочид хэн хэний 

дараа ÿрих, хэн  асуулт тавихûг мэдэж байх ёстой.  

Мэтгэлцээн бол халз тулаан юм. Хамгийн гол нü оролцогчдûн тэгø 

байдлûг маø сайн хангасан байх ёстой гэдгийг ¿ргэлж санаж байх ёстой.  

Мэтгэлцээний зохиол дараалал хэлбэрээр бичигдэнэ. Энэ нü 

оролцогчдûг тэгø байдалд байлгах нºхцºлийг б¿рд¿¿лдэг. Èнгээд та б¿хэнд би 
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ººрийн бэлтгэдэг нэвтр¿¿лгийн дарааллûг ¿з¿¿лüе. Би долоо хоног б¿рийн 

ï¿рэв гараг б¿рт энэ нэвтр¿¿лгийг эôирт гаргадаг.  

 

д/д Эхлэх цаг, 
минут 

Êамер хэн дээр байх Àгуулга ¯ргэлжлэх 
хугацаа 

 
1. 21.30 Øаченко Òанилцуулга  2 минут 

2. 21.32 Хоёр хºтлºгч 
нэмэгдэж орно 

  

 

Эхний х¿снэгтэд эхлэх цаг, мэтгэлцээний ÿвцад хэзээ хаана заставка, , 

граôик гарах вэ гэх зэргийг ¿ргэлжл¿¿лэн нэвтр¿¿лэг дуусах х¿ртэлх б¿х цаг 

хугацааг нарийвчлан минут, секундээр бичнэ.  

ßагаад би ¿¿нийг ¿з¿¿лж байгаа вэ гэвэл энэ дарааллûг хуулüд ÿаж 

тусгагдсанûг баримтаар харуулахûг зорüсон юм. Энэ мэтчилэн ¿ргэлжлүүлэн 

бичихэд дараалал 20 хуудас болсон. Хуулüд хэрхэн тусгаснûг унøиж ºгüе.  

Мэтгэлцээний ¿ргэлжлэх хугацаа 60 минут. Мэтгэлцээн Украинû 

Ерºнхийлºгчид нэг нэр дэвøигчийн ¿гээр эхэлж, нөгөө нэр дэвøигчийн ¿гээр 

дуусна. Хэн т¿р¿¿лж ¿г хэлэхийг сугалаагаар øийднэ. Æиøээ нü, би эхэлж 

ÿрилаа гэхэд мэтгэлцээн миний ºрсºлдºгчийн ¿гээр дуусгана. Мэтгэлцээний 

эхэнд ÿрих нэр дэвøигчийн¿г хэлэх хугацаа 10 минутаас хэтрэхг¿й, тºгсгºлд ¿г 

хэлэх х¿ний хугацаа 5 минутаас ихг¿й байна. Хоёр нэр дэвøигчийн хугацааг 

тэдний ар талд байгаа цагаар хÿнана. Эхний ¿г хэлсний дараагаар хоёр 

оролцогч бие биендээ ээлжлэн асуулт тавина. Эхний асуултûг ¿г хэлэхдээ хоёрт 

хэлсэн өрсөлдөгч  тавина. Òиймээс хоёр дахü асуулт ¿г эхэлж хэлсэн х¿нд ирнэ. 

Àсуултûн хугацаа нэг минутаас хэтрэхг¿й, хариулт гурван минутаас хэтрэхг¿й.  

Àсуулт хариултûн минут уÿн хатан байж болно. 10 минут дотроо 8-9 

минут байж болно. 60 минут учраас 2 минут эргээд олдож болно. Äутуу ÿрüсан 

минутаа нºхºж болдог. Мэтгэлцээн хэрхэн эхэлдгийг одоо ¿зэцгээе. (Бичлэг 

¿з¿¿лэв.) Энэ бол студиэс бичсэн бичлэг. Студид хоёр нэр дэвøигчдийн хºгжººн 

дэмжигчид байна. Öэнхэр ороолттой ßнуковичийн, улбар øар ороолттой 

Þùенкогийн хºгжººн дэмжигчид. Мэтгэлцээн эхлэхэд өрсөлдөгчдийг студид 

оруулааг¿й.  Îдоо дэмжигчид өрсөлдөгчдийг угтан авч байна. Äэлгэцэд 
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сэтг¿¿лч, оролцогчдûн байрлалûг харуулж байна. Мэтгэлцээн эхэллээ. Äэлгэц 

дээр телевизийн хоёр  сувгийн лого байгааг та б¿хэн харж байна. Íэг нü 

¿ндэсний телевизийнх буюу ICTV нºгºº нü дамжуулж буй телевизийнх. Энэ 

загварûг б¿гд ойлгосон байхаа.  

Îросûн Петух гэж ёгт ¿лгэр байдаг. Хºхºº, тахиа хоёр хоёр биенээ 

магтдаг. Òа намайг магтаад би танûг магтаад бид хоёрт сайхан байна гэдэг øиг 

(инээв) Сэтг¿¿лчдийн тохуурхал ¿¿гээр дуусахг¿й ø¿¿ дээ. Бидний ¿зсэн 

мэтгэлцээн бол улсûн чанартай, СЕХ хÿналт тавüдаг, улсûн тºсвººр хийгддэг. 

Сэтг¿¿лчид бид энэ хºтºлбºрийн сул талûг харж байна. Учир нü, улс ÿмар нэгэн 

юм заавал орхигдуулдаг тºдийг¿й ийм хэлбэрийн мэтгэлцээн залхуутай, 

сонирхолг¿й болдог. Ò¿¿нчлэн ганцхан сувгаар дамжуулахад цººхºн хүн ¿зэж 

магадг¿й гэж айлж  байсан.  

Íэг удаа бид Èнтернüюсийн х¿рээнд хамгийн том ажил гүйцэтгэсэн. 

Бид Украиндаа хамгийн том  мэдээллийн арилжаанû сувгийг татан оролцуулж 

мэтгэлцээн зохион байгуулахûг зорüсон. Èнтернüюс бол Украинû мэдээллийн 

тºв. Энэ байгууллага нü Украинд хамгийн анхнû арилжаанû сувгийг бий 

болгосон. Мºн 8000 сэтг¿¿лчийг сургасан байгууллага. Èнтернüюсийн хувüд 

ерºнхийлºгчийн мэтгэлцээн нü хамгийн үр д¿нтэй, том тºсºл гэж ¿здэг. Èнгээд 

бид Àмерикт хийдэг øиг мэтгэлцээн хийхийг турøсан.  

Àмерикийн мэтгэлцээний бичлэг үзүүлэв. 2000 онû Ерºнхийлºгчийн 

мэтгэлцээн нü улсûх ч биø, аливаа нэг сувгийх ч биø. Мэтгэлцээнийг тусгай 

байгууллага бэлтгэдэг. Ãаднû ÿмар нэгэн нºлºº байхг¿й, элдэв дарамт øахалт 

¿з¿¿лж чадахаарг¿й тусгай байгууллага бэлтгэж ÿвуулдаг. ÀÍУ-д ийм 

байгууллага ганц биø хэд хэд байдаг. Мэтгэлцээн зохион байгуулах гэж байгаа 

газар нü маø том байх ёстой. Òиймээс ихэвчлэн сïорт заал т¿рээсэлж, тусгай 

тайз засаж  бэлтгэдэг. ßаж зохион байгуулснûг хар даа.  

Òехник тоног тºхººрºмж, найруулагч, оïератор, сэтг¿¿лч гээд б¿х 

х¿нийг хºлсºлнº.  Мэтгэлцээний үеэр зураг авч цацаж болно, гэхдээ бидэнд 

мºнгº тºл гэдэг. Б¿гд найрамдах намаас Æорж Буø, ардчилсан намаас Àлüберт 

Ãор хоёр өрсөлдөж байв. Ерºнхий зарчмûг ойлгов уу? ¯йл ÿвц энэ загвараар 

ÿвбал хэн ч энэ ¿йл ажиллагаанд нºлººлж чадахг¿й. Òелевизийн б¿х суваг 

мэтгэлцээнийг дамжуулан цацах эрхтэй учир надад таалагдаж байна, 



10 
 

таалагдахг¿й байна гэсэн ¿г ÿриа гаргадагг¿й. Эдгээр х¿м¿¿с бол зохион 

байгуулж байгаа комиссûн гиø¿¿д. Энэ х¿н оюутнû холбоонû ерºнхийлºгч. 

Òанхимд ердийн ¿зэгчид, мºн тусгай зочид урд эгнээгээр суусан байна.  

Мэтгэлцээний завсараар 2 минутûн мэдээ орж байна. Мэтгэлцээн 

сонирхолтой ¿йл ÿвдал учраас оюутнууд каôед х¿ртэл д¿¿рэн байна. 

Өрсөлдөгчид бие бие р¿¿гээ хааÿа нэг харахаас бус үргэлж ¿зэгчид р¿¿ хандаж 

байна. Мэтгэлцээний ÿвцûг оюутнууд анхааралтай ажиглан ø¿¿н хэлэлцэж 

байна. NBC суваг нэрд гарсан х¿м¿¿сээс Ерºнхийлºгчийн сонгуулийн 

мэтгэлцээний тухай ÿрилцлага авч,  мэдээнд оруулж байна. Òусгайлан уригдсан 

зочид, øинжээчид мэтгэлцээнд асуулт тавих, тайлбар хийх эрхтэй оролцдог.  

Украинд энэ загвараар мэтгэлцээн хийхийг эрмэлзэж, турøихад нийт 

зардал 250.000 доллар болсон.   

Èнтернüюс нü мэргэжлийн, чадвартай, хараат бус байж чадах 

байгууллага юм. Бид мэтгэлцээнийг цацах талаар таван сувагтай тохиролцож 

чадсан байсан. Мэтгэлцээн ÿвуулах, зохион байгуулах мºнгºº ч олсон. Îлон 

газар тэр дундаа гадаадûн донорууд, Украинû сувгуудаас санх¿¿жилт авсан. 

Òиймээс энэ загвараар  ÿвуулахаар øийдсэн. 

 Украинд мэтгэлцээнд итгэх итгэл Àмерикаас бага. Òиймээс бид 

мэтгэлцээнд итгэх итгэл тºр¿¿лэх ззрэг бүхий тусгай байгууллага байгуулахаар 

øийдсэн. Энэ нü Àжиглагчдûн зºвлºл. 15 х¿нтэй байх ёстой. Б¿х Украин 

х¿м¿¿сийн дунд нэр х¿ндтэй х¿н байх ёстой. Èнгээд х¿¿хдийн зохиолч, Сïортûн 

холбоонû Ерºнхийлºгч, анхнû Ерºнхийлºгч, Øинжлэх ухаанû академийн 

Ерºнхийлºгч гэх мэт нэр х¿ндтэй х¿нээс Àжиглагчийн зөвлөл б¿рд¿¿лж эхэлсэн. 

Òэдгээрт мºнгº тºлººд, харин тэд хºндлºнгийн хÿналт буюу аудит хийхийг 

зºвøººрсºн юм. Энэ зºвлºлийн хамгийн гол чухал хийх ажил нü нэр 

дэвøигчдийн тэгø байдлûг ажиглах ёстой. Энэ х¿нд юу байна, тэр х¿нд юу 

байна гэдгийг хÿнаж, мэтгэлцээн болох хугацааг нэг адил цагт зарласан эсэхэд 

хÿналт тавих ёстой. Хамгийн гол нü эдгээр х¿м¿¿с аудит хийхийг øууд 

зºвøººрсºн юм. Мэтгэлцээний хамгийн гол чухал юм бол ил¿¿ х¿нлэг, х¿н р¿¿ 

хандсан байх ёстой. Үүнийг тайлбарлаÿ. Бидний боловсруулсан мэтгэлцээн 

гурван хэсгээс б¿рдсэн.  
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Í ýãä¿ãýýð õýñýã нэр дэвøигчийг олон нийтэд танилцуулах. ¯зэгчдэд 

танилцуулсан буюу тэдний тухай ÿрüсан. Эсвэл ººрсдийнх нü бэлтгэсэн 

роликийг цацсан. ¯¿нд ÿмар нэгэн хÿналт, хÿзгаар тавиаг¿й. Òэд ººрсдийн 

дураар бэлтгэж ирсэн. Сурталчилгаа, сюжет байж болохоор байсан. ßмар нэгэн  

ôормат заагааг¿й, зºвхºн хугацаагаар нü хэмжиж, доторх агуулгад нü 

оролцоог¿й. Âидео роликийн дараа ººрсдийн ¿гээр ººрийгºº танилцуулах 

байсан. Энэ хэсгийн  тºгсгºлд телемост аøиглах байсан. Өрсөлдөгчид зөвхөн 

студид суусан х¿м¿¿сийн асуултанд хариулах биø, алслагдсан ¿зэгчдийг татан 

оролцуулах зорилгоор телемостийг бэлтгэсэн.  

 

Õî ¸ðäóãààð õýñгийн 

1. Íийгмийн хамгаалал  

хугацаа 60 минут. Улсûн мэтгэлцээнд энэ хэсэгт  

хоёр ºрсºлдºгч юунû ч тухай ÿрüж болдог бол бид энэ мэтгэлцээнээ ººр замаар 

хийсэн. “Íэр дэвøигчдээс жирийн х¿м¿¿с юу х¿сч байна вэ?” гэсэн тусгай 

судалгааг захиалгаар хийлгэсэн. Судалгаанû ¿р д¿нд хүмүүс маø энгийн з¿йл 

хүсдэг нü  илэрсэн. Èхэнх ¿зэгч улс тºр сонирхдогг¿й болох нü тодорхой 

харагдсан юм. Òэд юу сонирхдог вэ?  

2. Òэтгэвэр 

3. Àжил, ажлûн байр 

4. Эр¿¿л мэнд 

5. Боловсрол  

 

Эдгээр багц сэдвийн тухай сонсохûг энгийн ¿зэгч нэр дэвøигчээс х¿сч 

байсан. Öуврал мэтгэлцээний хоёр дахü хэсэг б¿рт эдгээр асуудлûг нэг нэгээр нü 

оруулахаар тºлºвлºсºн байв. Улс тºрчид жирийн иргэд юу х¿сдэгийг мэднэ 

гэдэг худлаа, харин юу х¿сдэг гэдгийг бид ингэж гаргаж ºгсºн. Эдгээр нü улс 

тºрчдийн  хариулт ºгºх хамгийн дург¿й сэдэв. Íэр дэвøигчид 60 минутийн 

турø дээрх сэдвийн алü нэгээр ÿрих ёстой байсан. Бидний тºлºвлºгººгººр тус 

мэтгэлцээн 90 минут ÿваад завсарлана. Энэ завсарлагаанаар бусад хэсэгтэй 

холбогдохоор тºлºвлºсºн. Èнгэхдээ олонд танил, нэр х¿ндтэй х¿м¿¿сийг 

оролцуулахûг зорüсон. 
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Ãóðàâäóãààð õýñýãò  мэтгэлцээнийг ¿зэж байгаа х¿м¿¿сээс асуулт асуух 

хэсэг. Àмерикт хийдэг øиг микроôон барüж, гудамжинд гараад иргэдээр асуулт 

асуулгах уу? гэдгийг øийдэх хэрэгтэй болсон. Учир нü, энэ тохиолдолд бидний 

бэлтгэсэн загвар эвдэгдэх аюултай байв. Ер нü жирийн х¿м¿¿с асуултаа 

оновчтой асууж чаддагг¿й. Òиймээс бид хоёрдугаар хувилбарûг бодож олсон. 

Үзэгчдээс бичгээр авсан асуултаа комïüютерт бичээд б¿гдэд харагдахаар 

дэлгэцэнд байрлуулахаар øийдсэн. Íэр дэвøигчид дэлгэцэнд харагдах олон 

асуултаас хариулахаас сонгосон асуултûнхаа тухай тайлбарлах байсан. Бидний 

тºлºвлºгººгөөр 90 минут буюу 1 цаг 30 минутийн нэвтр¿¿лэг байсан. 

Òелемостийг нэг минут 30 секунд байхаар тºлºвлºсºн.  

Харамсалтай нü, нэр дэвøигч Â.ßнукович мэтгэлцээнд ирээг¿й. Учир 

нü Â.ßнукович ººрийгºº б¿рэн ÿлсан гэдэгт итгэлтэй байсан учраас ирээг¿й. 

Манай мэтгэлцээн нü улсûн мэтгэлцээний дараа болсон учраас тэрээр ийнх¿¿ 

татгалзсан. Ерºнхийлºгчийн сонгуулüд 24 нэр дэвøигч байснаас бид хамгийн 

гол хоёр нэр дэвøигчийг сонгож байсан.  

Ãэхдээ бид үүнийг бидний хамгийн амжилттай тºсºл гэж одоо ч гэсэн 

нэрлэдэг. ¯¿нийг хийх гэж турøсанаараа бид Украинû ºнººгийн сэтг¿¿л з¿йг 

урагøлуулсан.  ¯¿нээс ºмнº Украинû улс тºрчид юу ч хэлэхг¿йгээр мºнгº 

тºлººд х¿ссэнээ хийдэг байсан. Òиймээс нурсан боловч нурааг¿й тºсºл гэж бид 

боддог.  

Сурах ÿвцûг хэзээ ч зогсоож болохг¿й ø¿¿ дээ. Би зºвхºн багø биø, 

заах арга, аргачлалûн комиссûн гиø¿¿н х¿н. Хичээл заах арга аргачлал дээр 

байнга ажиллаж байдаг. Òиймээс би цааøид суралцах хэрэгг¿й гэж бодох 

боловч би бага дусал ч болсон мэдлэг олохûг зорüдог. Мэргэжил нэгт 

нºхдийнхºº бодол санааг мэдэхийн тºлºº ажилладаг.  

“Хайр татсан х¿¿хэд хоёр эхийн хºх хºхдºг” гэдэг øиг хºрºнгº мºнгº 

санх¿¿жилтийг олон газраас авч болно. Ãаднû санх¿¿жилтээр хийж байсан 

мэтгэлцээний жиøээг бид ºнººдºр ¿знэ. Íийгмийн байгууллага, олон улсûн 

сангууд санх¿¿жилт ºгдºг нü энгийн зºв ¿зэгдэл. Мэтгэлцээн хºлбºмбºг зэрэг 

энгийн нэвтр¿¿лэг хийхээс ил¿¿ зардал гардаг учраас мºнгº авах хэрэгтэй 
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Сэтгүүл зүйн стандартûг баримтлахгүйгээр  мэтгэлцээн ÿвуулах боломжг¿й 

гэдгийг дахин давтан хэлüе. Òэнцвэртэй байдалг¿й бол мэтгэлцээн биø. 

Òиймээс тэнцвэрийг зºв хадгалах стандартûг дагах ёстой. Мºн ºчигдрийн мэдээ 

гэж байдагг¿й, øинэ мэдээ ¿¿сч байгааг news maker гэх, øуурхай байдал, ÿг таг 

байх гэж бид зºвøилцсºн.  

Монголд сэтг¿¿лчдийн болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эсрэг ø¿¿хдэг 

жиøээг би мэднэ. Украинд ч бий. ßмар ч х¿н ø¿¿хэд очоод телевизийн талаар 

гомдол гаргах эрхтэй. Украинû хуулиар бол нэвтр¿¿лэг øууд ÿвж байгаа 

тохиолдолд, мºн øууд мэтгэлцээн ÿвж байхад тухайн з¿йлийг ÿрüсан оролцогч 

хариуцлага х¿лээнэ гэж заасан байдаг. Хамгийн гол нü юу чухал вэ гэвэл хоёр 

оролцогч, хоёр х¿н øууд мэтгэлцээн, нэвтр¿¿лгийн ¿еэр бие биеэ муулж, 

гутаавал тухайн х¿н хариуцлага х¿лээхээс сэтг¿¿лч, редактор, хºтлºгч, тухайн 

суваг ÿмар ч хариуцлага х¿лээхг¿й гэж заасан. Òиймээс Украинд ÿвагдаж байгаа 

улс тºрийн мэтгэлцээн, нэвтр¿¿лэг, ¿зэгчдийн сонирхолûг татаж чаддаг. Íэг 

талаар øинэ мэдээ т¿гээгч болж байгаа нºгºº талаар сэтг¿¿лч ¿¿нд ÿмар ч 

хариуцлага х¿лээхг¿й.  

Äахин давтахад, хоёр оролцогч ижил тэнц¿¿ боломж, хөнцөлөөр 

хангагдаагүй бол мэтгэлцээний ¿ндсэн ôормат эвдэгдэнэ гэдгийг сайн санах 

хэрэгтэй. Практик дээр нэг нü х¿чтэй гарч ирдэг. Эсвэл хоёулаа х¿чг¿й байдаг. 

¯¿нд ¿нэнч øударга хандахаас гадна мэтгэлцээн  бол телевизийн øоу гэдгийг 

ерººсºº мартаж болохг¿й. Èжил тэнц¿¿ байна гэдэг ¿зэгчдийн сонирхлûг 

татна. Øоу учраас алü нü ÿлах бол гэж ¿зэгчид øимтэн үзнэ. Үзэгчид øоу ¿зэх 

сонирхолтой. Òиймээс ÿлагч тодоохой байж болохг¿й. Èжил т¿вøиний байна 

гэдгийг зºв ойлгох хэрэгтэй. Æиøээ болгож ¿з¿¿лбэл ßнукович, Þùенко 

хоёрûн хувüд нэг нü тухайн ¿ед Ерºнхий сайд байсан, нºгºº нü ºмнº нü 

Ерºнхий сайд байсан. Сºрºг х¿чний лидер гэдгээрээр танигдсан байсан. Íийт 

24 нэр дэвøигч байхад х¿м¿¿сийн сонирхол энэ хоёр х¿н дээр татагдаж байсан. 

Àмерикийн ерºнхийлºгчийн сонгуулüд бас л 20 гаран х¿н нэр дэвøдэг ч  ÿлах 

магадалал б¿хий хоёр х¿н дээр олнû анхаарал тусдаг.  Мэтгэлцээнд ижил тэгø 

чадамжтай х¿н оролцох ёстой. Энэ бол øоу гэдгийг хэзээ ч мартаж болохг¿й. 

Утсаар асуулт авах нü сайн хэрэг боловч телевиз гэж юу юм бэ?  Үзэгчид 
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утасдаж байхад дэлгэц дээр юу ¿з¿¿лэх вэ? Энэ тухай дараалал дээр ч бичих 

ёстой.  

Vox-in-pops хийж болно. Òэнцвэрт байдлûг хангасан 4-5 асуулт бэлтгээд 

гудамжинд гараад х¿нээс урüдчилаад бэлтгэж болно. Èнгэхдээ асуултûн тэгø 

байдлûг анхаарах ёстой. Íэг оролцогчийн тухай асуухдаа “Òэр сайн х¿н ¿¿?”, 

нºгºº оролцогчийн тухай “Òэр хулгай хийсэн үү?” гэж асууж болохг¿й. 

Àсуултаар ч гэсэн тэгø байдлûг хадгалах хэрэгтэй. Òелемост гэдэг д¿рсээр 

илэрхийлэгддэг ойлголт. Àсуулт асууж байгаа х¿н нü д¿рсээр ººрºº гарна. 

Үзэгчид мэдээллийнхээ 80 хувийг д¿рсээс олж авдаг гэсэн судалгаа байдаг. 

Монголûн нºхцºлд энэ их чухал гэж надад санагдаад байна.  

Монголûн телевизүүдийг харахад утсаар холбогдсон ¿зэгчид, хºтлºгч 

бие биенээ ойлголцдогг¿й юм øиг анзаарагдсан. Мэтгэлцээний үеэр утсаар 

холбогдох нü сºрºг нºлºº ¿з¿¿лнэ.  Øууд нэвтр¿¿лэгт утсаар асуулт авна гэхэд 

бидний найдаж байсан øиг сайн х¿н утасдаж, сайхан асуулт асууна гэсэн 

баталгаа байхг¿й. Эрсдэл ихтэй. Зарим ¿зэгч хараал, ерººл тавих, согтуу байх 

эрсдэл байнга байдаг. Энэ нü тºсººлж бичсэн з¿йлээс чинü ººр ¿р д¿нд х¿ргэх 

аюултай. Vox-in-pops-ийг гудамжнаас, эсвэл студид сууж байгаа ¿зэгчдээс асууж 

болно. Ер нü энэ тохиолдолд урüдчилан бэлтгээд хÿнаад ÿвуулах нü з¿йтэй 

байдаг. Òэгø саналûг ºгч чадах уу гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Òа нар 

ººрсдийн боломжоор алинûг нü ч хийж болно.  

Мºн хºтлºгчийн чадвар муу байх нü с¿йрэл. Íэг ¿гийг бичихийн тулд 

¿сэг ¿сгээр нü тасалж бичээд ¿г болохг¿йтэй нэгэн адил телевизийн øоуг нэг л 

х¿н эхнээс нü аваад дуустал нü удирдах ёстой. Эхл¿¿лээд л хаÿчихвал жинхэнэ 

с¿йрэл болно. Òэгвэл үзэгчдээ алдаж, жинхэнэ “будаа” болно. Х¿м¿¿с юу ч 

ойлгохоо болино ø¿¿ дээ. Хºтлºгчийн ¿¿рэг бага хэмжээгээр заавал байх ёстой. 

Хºтлºгч нü хоёр нэр дэвøигчийг мºрºн дээрээ суулгаад, гараас нü хºтлººд ÿвах 

ёстой. Ерººсºº хºтлºгчг¿й мэтгэлцээн ÿвуулна гэдэг х¿¿хд¿¿дийг хараа 

хÿналтг¿йгээр ойд аваачиж хаÿхтай адил эзэнг¿йрчихнэ ø¿¿ дээ.  

20 минутûн эôир байна гэж бодъё. ¯зэгч энэ хугацаанд дэлгэцээсээ 

харц салгахг¿й тас øиртээд сууж чаддагг¿й ø¿¿ дээ. Сэтгэл з¿йчид алü хэдийн 

энэ тухай судалсан. ¯зэгчдийн харц нэг юмнаас нºгºº юм руу байнга øилжиж 

байдаггийг тэд тогтоосон байдаг.  
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Òиймээс мэтгэлцээнийг ÿмар нэг хэмжээгээр хэсэг хэсэгт хуваахгүй бол 

¿зэгчдийн сонирхол буурна. 10 минут ºнгºрºхºд ¿зэгчдийн сонирхол багасна. 

Òиймээс 90 минутûг хэсэгчлэн хуваана. Хэсэг бүр драматург, сюжеттэй байх 

ёстой.  

 

Ìýòãýëöýýíèé зîõèîí баéãóóëаëò, бóсаä аíõааðаõ зүéëс  

 

(Бичлэг ¿з¿¿лэв.) Òанхимûн зохион байгуулалт тайз, чимэглэл хийж 

байна. Èх том танхим байгаа нü мэдрэгдэж байгаа биз дээ. Байраа хэсэгчлэн 

хуваасан. Íэр дэвøигчдийг 1.5 м х1.5 метр хэмжээтэй тусгай ºндºрлºсºн тавцан 

дээр зогсохоор тºлºвлºсºн.  Íэр дэвøигчдийн хºдºлгººнийг хÿзгаарлах 

зорилгоор ºндºр тусгай тавцан тавüсан. Íэр дэвøигч нар тэр тавцангаас буух 

боломж олдохг¿й. Энэ нü оïератор ажиллахад дºхºмтэй байдаг. Îролцогч 

хааøаа ÿ хамаагүй ÿваад эхэлбэл оïератор ººрийгºº буудахаас ººр аргаг¿й 

болно. Òиймээс нэг газар зогсоох, эсвэл суулгах хэрэгтэй. Íэр дэвøигчдийн  

хоёр талаар суусан зочид тэднээс асуулт асуух эрхтэй, тэдэнд зориулсан камер 

ажиллана. Харин  оролцогчдûн ººдººс харж суусан зочид асуулт асуух эрхг¿й 

¿зэгч байна.  

(Ä¿рс ¿з¿¿лэв) 
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Мэтгэлцээний ÿвцад эхлээд нэг нü ÿрина. Äараа нü нºгºº нü ÿрина. Òиймээс 

энэ д¿рсийг дэлгэцэнд ÿаж ºгºх вэ? гэдэг их чухал. Íэг нü ÿрüж байхад нºгºº 

оролцогчийн эхний оролцогчийг дэлгэцийн доод талд ºгºх нü б¿р сайн. Ãэхдээ 

ганцхан энэ хувилбараар биø, ººр зºндºº олон хувилбар байж болно.  

 

 

 

Бид нарт 9 камер байсан. Êамер их байх тусам улам их сайн. Ãэхдээ 

камерûг ил харагдуулахг¿йгээр байрлуулах нü х¿м¿¿сийн анхаарлûг 

 
ÄÝËГÝÖ 

1 2 

ÇÎ
×

È
Ä

 

ÇÎ
×

È
Ä

 

Êамер 2 Êамер 1 

Зочид асуулт асуухг¿й 
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сарниулахг¿й сайн талта Мэтгэлцээнд тохирсон өөрийн нэр байх ёстой. 

Мэтгэлцээнийг мэтгэлцээн гэж нэрлэвэл намайг эрэгтэй х¿н гэж 

танилцуулсантай адил. Х¿м¿¿с бие биендээ сонирхуулж ÿрихûн тулд нэг их гоё, 

нэг их том биø юм аа гэхэд ÿмар нэгэн нэртэй байх ёстой. Бусад адил тºрлийн 

нэвтр¿¿лэг, сувгаас ÿлгарахûн тулд танай нэвтр¿¿лэг нэртэй байх ёстой. Íэрг¿й 

цацах тохиолдолд энэ нэвтр¿¿лэг нü бусад телевизээр ÿг нэгэн зэрэг цацдаг бол 

байж болно. ªºрººр хэлбэл нэг байгууллага бэлтгээд бусад нü цацдаг бол байж 

болно.  

Îдоо Парламентийн сонгуулийн мэтгэлцээний жиøээ харуулъÿ. (Бичлэг 

¿з¿¿лэв.) 

 

Паðëамеíòыí сîíãóóëèéí мýòãýëöýýíèé жèшýý 

 

Сïорт, кино ÿвуулдаггүй, “Øударга” нэртэй дан мэдээллийн суваг. 

Парламентийн мэтгэлцээнийг хоёр хºтлºгч хºтºлж байна. Хоёр нам тав таван 

гиø¿¿дийн б¿рэлдэх¿¿нтэй оролцож байна. Øинжээчид, асуулт асуух эрхтэй 

зочид бас энд харагдаж байна. Øинжээчдийг тусгайлан авсан байдаг. Эдийн 

засаг, экологи, нийгмийн салбарûг тºлººлж чадах х¿м¿¿сийг сонгож авдаг. 

Øинжээчид асуултаа асууж байна. Хоёр гол ºрсºлдºгч намаас оролцож байгаа. 

Øинжээчид болон зочдûн асуусан асуултанд Íэр дэвøигчдийн хэн нü 

хариулахаа тавуулаа хэлэлцэж зºвлºлдºж байгаад øийддэгээрээ бидний ºмнº 

¿зсэн мэтгэлцээн¿¿дээс ÿлгаатай. Мºн нэг нü эхлээд нºгºº нü дуусгаж болно.  

Мэтгэлцээн бол телевизийн øоу гэдгийг б¿¿ март. Øоунû нэг зарчим хэдий 

чинээн их д¿рс ¿з¿¿лж чадвал д¿рслэл сайтай нэвтр¿¿лэг болдог. Íэвтр¿¿лгээ 

граôикийн д¿рслэлээр хэрхэн сайжруулах вэ гэдгийг бодолцох ёстой. 

Ä¿рслэлийн тухай хэлэхэд, эхлэл, тºгсгºл, граôик, титр алü болох олон, баÿлаг 

д¿рстэй байх  ёстой. Îдоо мэтгэлцээний ººр хэсэг эхэлж байна. Îролцогчид ººр 

хоорондоо асуулт тавüж байна. Íэг оролцогч нºгººдөө асуулт тавüж байхад 

хºтлºгч оролцож байгааг анзаарч байна уу? Энэ мэтгэлцээний хувüд 

санх¿¿жилтийн хагасûг тухайн телевиз ººрийн тºсвººс, ¿лдсэнийг доноруудаас 

авсан. Санх¿¿жилт сайтай, зардал ихтэй байсан. Сайн мэтгэлцээн болсон юм. 

Хºтлºгчийг эрэгтэй, эмэгтэй, эсвэл хоёр эрэгтэй, хоёр эмэгтэй гээд хүйсийн 
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хувüд ÿаж сонгож болдог. Ãэвч хамгийн сонгодог хэлбэр нü эрэгтэй, эмэгтэй 

хоёр хºтлºгч байх ÿвдал юм. Мэтгэлцээн нü  харüцангуй богино нэвтр¿¿лэг 

боловч зардал ихтэй учраас юунû ºмнº зардлаа багасгах, øардлагатай 

санх¿¿жилтээ олох нü хамгийн чухал. Украинд ïарламентийн сонгуулü намûн 

жагсаалтаар ÿвагддаг бол танайд тойргоор ÿвж байна. Èймээс манай 

мэтгэлцээний загварûг тэр чигээр нü авна гэдэг хэц¿¿ байж магадг¿й. Ãэхдээ 

олон нам оролцсон хоёроос гурван нэр дэвøигчтэй мэтгэлцээн хийж болно. 

Ä¿рслэлийн хувüд хоёр х¿н байснааас олон х¿н орсон нü ил¿¿ сонирхолтой. Íам 

тус б¿рээс тойрог, тойргоос дºрвºн х¿н оролцуулаад мэтгэлцээн хийж болно.  

 

Манайд намууд рейтингийнхээ жагсаалтаараа ºрсºлддºг. Òухайлбал,  

1-р нам 30% 

2-р нам 20% 

З-р нам 10% 

4-р нам 3% 

5-р нам 2% 

6-р нам 1% гэх мэтчилэн рейтингтэй байдаг.  

 

Æиøээ нü, нэгд¿гээрт бичиглсэн нам хамгийн с¿¿лд бичигдсэн намтай 

ºрсºлдвºл ¿зэгчид ¿зэхг¿й. Ãэхдээ манай нºхцºлд бас сонирхож байна. Òа 1-р 

нам, би 8-р намûх учраас оролцохг¿й байж магадг¿й. ßагаад гэвэл, намûн нэр 

х¿ндээс их øалтгаалдаг. 1-р намûн х¿н 8-р намтай мэтгэлцээнд орвол 1-р намûн 

нэр х¿нд øууд дооøоо ордог. Эмэгтэй х¿н хºгøин х¿нтэй суувал таван жилийн 

дараа эрэгтэй нü залуу, эмэгтэй нü хºгøин харагддаг. Íамûн мэтгэлцээн ¿¿нтэй 

адил. Òиймээс зохион байгуулахаас эхлээд эрсдэл, бэрхøээл бий болдог.  

Хамгийн гол нü б¿х юманд таардаг онол гэж байхг¿й. Мэтгэлцээн ÿмар 

хэлбэрээр байж болох вэ гэдгийг би ¿з¿¿ллээ. Зохион байгуулах арга техник 

олон байх тусам та нарт боломж олдоно. Èнгээд хамгийн с¿¿лд ÿриад ºнгºрсºн 

ïарламентийн мэтгэлцээн, Ерºнхийлºгчийн мэтгэлцээнээс юугаараа ÿлгаатай 

байна вэ?  

Îðîëöîã÷èä:  

- Îролцогч, д¿р д¿рслэлийн хувüд баÿлаг.  
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- Хоёр хºтлºгчтэй  

- Øинжээчид асуулт асууж байсан 

- Ãол нü ïарламентийн мэтгэлцээн хаана ч хийж болно. Ерºнхийлºгчийн 

мэтгэлцээн тосгон, суманд хийж болохг¿й. Харин ïарламентийн 

мэтгэлцээн хийж болно.  

 

Хоёр жилийн ºмнº манайд Парламентийн сонгуулü болсон. “Èнтернüюс”-

ээс мэтгэлцээний тºсºл хэрэгж¿¿лсэн. Îрон нутгийн олон телевиз мэтгэлцээн 

ÿвуулсан. ¯¿нээс ºмнº зºвхºн Êиевт мэтгэлцээн хийдэг байсан. Мэтгэлцээн 

хаана ч сонирхолтой байдаг. Êиевт улсûн хэмжээнд нэр х¿ндтэй х¿н оролцож 

байсан. Харин орон нутагт тухайн газарт нэр х¿ндтэй бага албан туøаалûн х¿н 

оролцож болно. Íийт орон нутгийн 20 телевиз мэтгэлцээн хийсэн. 50/50 хувиар 

санх¿¿жилтийн болзол тавüсан.  

Украинû баруун хэсгийн жижиг хотод болсон мэтгэлцээнийг одоо ¿з¿¿лüе. 

30.000 орчим орøин суугчтай, хамгийн жижигт тооцогддог хот. Ãурван нам 

оролцсон. Íамûн мужийн тºлººлºгч, хотûн намûн хороонû дарга оролцсон. 

Хонх дуугарч, цаг дуусч байгааг сануулж байна. Øууд мэтгэлцээн гэж титрээр 

бичсэн байна. 2006 онд 60 нам сонгуулüд оролцож байсан. Б¿гдийг мэтгэлцээнд 

оролцуулж, бас оролцуулахг¿й байж болно. Íамууд мэтгэлцээнд орохдоо мºнгº 

тºлсºн. Òºлбºртэй учраас оролцохоор мºнгºº тºлсºн намуудûг тав тавар нü 

хувааж, цуврал мэтгэлцээн хийсэн. Эхний мэтгэлцээнд таван намûн нэр 

дэвøигч ººрсдийнхөө танилцуулгûг хийж байна.  

Мэтгэлцээн улс төрчдийн хандлага, сэтгэхүй,  хэв маÿгт нөлөөлсөн юм. 

Îдоо Украинû улс тºрчид øинэ маÿгаар ажиллах болсон. Îлолт гарч ирж 

байгаа. Энэ их б¿д¿¿н х¿н байна. Би байсан бол энд оролцохг¿й байсан. Энэ 

х¿ний д¿рс дэлгэц  дээр ÿмар муухай харагдаж байгааг ажиглаж байна уу? 

Хºтлºгч энэ тºслийн санх¿¿жилтийн хагасûг донорууд ºгсºн гэж хэллээ.  

Мэтгэлцээний хоёрдугаар хэсэг эхэлж байна. Íэг нам нü нºгººдºº асуулт 

тавüж байна. Àсуулт, хариултûн хугацаа хÿзгаартай, үүнийг хºтлºгчººс хÿнаж 

байна. Ãуравдугаар хэсэгт намууд мºрийн хºтºлбºрºº танилцуулж, ÿмар ¿¿рэг, 

амлалт авч байгаагаа ÿрüж байна. Хамгийн гол нü мэтгэлцээнд оролцож байгаа 

х¿м¿¿ст тухайн орон нутагт юу хийх тухай асуулт тавüж, хариулт авч байсан. 
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Òом асуудлûг хºндººг¿й. ßг нэг асуултûг оролцогч таван нам б¿рт тавüсан. 

Íэг цагийн хоёр дахü мэтгэлцээн байсан. Энэ мэтгэлцээний нэр нü “Òоглоомûн 

д¿рэм”. Мэтгэлцээн тус б¿р ººр ººр нэртэй байсан юм. Íэг нэр ºгºхг¿й байхûг 

бодолцсон. ßагаад гэвэл, Украинд олон жижиг хэл бий. Хоёр намûн мэтгэлцээн 

болж байна.  Хоёр хоёроор нü танилцуулснû дараа эрэгтэй оролцогч нü 

ºрсºлдºгчºº эмэгтэй х¿н х¿ндэтгээд эхлээд ÿрü гэсэн. Хоёр камертай мэтгэлцээн 

байсан.  

ªºр д¿¿рэгт бас нэгэн мэтгэлцээн ÿвж байна. Хоёр хºтлºгчтэй. Эхэнд нü 

мэтгэлцээнд оролцохоор зºвøººрлºº ºгсºн намуудûг нэрлэж байна. Урüдчилан 

бэлтгэсэн сюжетууд ÿвж байна. Энэ телевизийн эзэн ººрºº нэр дэвøиж байгаа 

учраас бусдаас их ÿрüж байна. Энэ мэтгэлцээнд тэгø боломж, øударга байх 

зарчим алдагдсан гэж ¿зэж байна. Энэ мэтгэлцээнд 8-10 нам оролцсон. 

Øинжээч болон ¿зэгчидтэй нэр дэвøигчдийг нэг эгнээнд суулгасан. Хараат бус 

øинжээчдийг ажиллуулсан. Зарим телевиз мэтгэлцээний зардлаа намуудаас 

авсан юм. Энэ мэтгэлцээний хувüд намуудаас санх¿¿жилт авааг¿й. 50 хувü 

орчмûг доноруудаас гаргасан. Хºтлºгч асуултаа асууж байна. Íэг индэртэй 

тайз учраас хºтлºгч, оролцогч нар ээлжлээд дэлгэцэнд гарч байна. Энэ нü 

техникийн бололцооноос болсон. Òаван камер ажиллаж байна. Мэтгэлцээн 

Симôароïолü хотод болсон. Бусад мэтгэлцээнтэй харüцуулах юм бол хамгийн 

хÿмд, бага санх¿¿жилттэй, зардал багатай мэтгэлцээн байсан. Мэтгэлцээний 

дундуур реклам цацаж байна.  

Өөр нэг хотод болсон мэтгэлцээнийг одоо ¿зüе. Энэ мэтгэлцээнд 

оролцогч намууд мºнгº тºлсºн. Хºтлºгч энэх¿¿ мэтгэлцээнийг “Èнтернüюс”-

ийн тºслийн х¿рээнд ÿвуулж байгаагаа хэлээд улс тºрийн намуудûг танилцуулж 

байна. Энэ мэтгэлцээнд хºтлºгч, гурван нам, намуудûг дэмжигчид оролцсон.  

Б¿гдээрээ мэтгэлцээний загварûг эргэн санаÿ.  

 

 Эхлээд намууд ººрсдийгºº танилцуулна.  

 Хоёрдугаарт намууд бие биендээ асуулт тавина 

 Ãуравдугаарт уригдаж ирсэн тусгай зочид, øинжээчид, студид 

байгаа ¿зэгчид асуулт тавина.  
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 Хºтлºгч мэтгэлцээнийг ¿йл ÿвдлûг зарлахаас гадна ¿йл ажиллагаг 

удирдаж ÿвуулна.  

 Îролцогчдûг ÿрüж эхлэхэд цаг ÿвж, дуусахад нü хонх дуугарна. 

  

Мэтгэлцээнийг хэрхэн хºтлºх вэ? 

 

Þунû ºмнº уригдсан намуудад зориулсан тусгай журам зохиогоод 

т¿¿нийгээ танилцуулж, оролцохûг зºвøººрсºн тохиолдолд намуудтай гэрээ 

хийж, гарûн ¿сэг зуруулсан. Æурамтай хамт мэтгэлцээний дарааллûг мºн 

ÿвуулсан. Ãэрээнд мэтгэлцээний ÿвцад оролцогч гэрээгээ зºрчсºн тохиолдолд 

“эôирээс гаргана” гэсэн заалтûг оруулсан. Хоёрдугаарт , хºтлºгчдөд ºндºр 

øаардлага тавüсан.  

 

Òелевизэд бусад нэвтр¿¿лэг, хºтºлбºрийн хºтлºгчийн ажлаас мэтгэлцээний 

хºтлºгчийнх ººр байдаг. Мэтгэлцээний хºтлºгч сайн сэтг¿¿лч байхаас гадна 

хоёр чухал øаардлага тавигддаг. Үүнд: 

 Íэгд¿гээрт, мэтгэлцээний хºтлºгч нам бус, намûн харъÿалалг¿й, 

улс тºрийн хувüд хараат бус байх ёстой. Парламентийн гиø¿¿н 

байсан х¿н мэтгэлцээнийг хºтлºгч байж болохг¿й. ªºрººр хэлбэл, 

улс тºрд ерººсºº хутгалдааг¿й, улс тºрийн ажил эрхлэж байгаагүй 

х¿н байх ёстой.  

 Хоёрдугаарт, энэ х¿н зохих хэмжээгээр олонд танигдсан, нэр 

х¿ндтэй байх ёстой. Учир нü, мэтгэлцээний ÿвцад улс тºрчид 

хандан øаардлага тавüж чадах, т¿¿ний ÿриаг øууд таслан зогсоож 

чадах х¿н байх ёстой. Маø сайн хºтлºгч ч хэдий ч ÿг ийм 

øаардлага, хатуу байр суурü баримталж чадахг¿й эмээдэг 

тохиолдол гардаг.  

 

Манайд болоог¿й нурсан мэтгэлцээний нэг хºтлºгчººр ажиллах ёстой 

байсан хэд хэдэн хºтлºгчийн нэг нü би байсан.  Би ¿¿гээрээ бахархаж байна. 

ßагаад би энэ цººхºн хºтлºгчийн тоонд багтаж, øилэгдэж сонгогдсон бэ гэвэл, 

би улс тºрчдºд б¿гдэд нü дург¿й. ¯¿нийг улс тºрчид ч мэддэг. Энэ тухайгаа би 
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ººрийнхөө нэвтр¿¿лэгт ч хэлж ÿрüдаг. “Б¿х улс тºрч муу”. Энэ бол миний ¿зэл 

бодол. ªºрийнхөө нэвтр¿¿лэгт оролцож байгаа улс тºрчийг би хувü х¿нийх нü 

талаас ил¿¿ гаргаж, танилцуулдаг. Энэ нü аливаа сэтг¿¿лчийн хувüд хамгийн 

сайн øийдэл гэж боддог. Монголд ч, Украинд ч улс тºрчид ººрийгºº хамгийн 

мундаг, øилдэг нü гэж боддог. Òиймээс тэдэнтэй харüцах сэтг¿¿лчийн хамгийн 

зºв байр суурü бол “ Би ард т¿мний нэг”. Òийм ч учраас ард т¿мэн юу асуухûг 

х¿сч байна, би т¿¿нийг л асууна. Òэр улс тºрч ард т¿мэнд юу гэж хариулахаа 

надад хариулах ёстой гэж ¿здэг.  

Мэтгэлцээний хºтлºгч зоригтой, х¿чтэй байх ёстой. “Зогс, дараагийн х¿н” 

гэж хэлэх зоригтой байх ёстой. Би “танûг биø гудамжинд байгаа иргэдийн 

дэмжиж байна” гэдгээ илэрхийлж чаддаг байх ёстой. Улбар øар хувüсгалûн 

¿еэр иргэнийхээ хувüд ч, сэтг¿¿лчийнхээ хувüд ч би Þùенког дэмжиж байсан. 

Ãэхдээ  ßнуковичийн үгийг т¿¿нтэй ижил т¿вøинд х¿ргэх ¿¿рэгтэй ажилласан. 

Энэ бол сэтг¿¿лчийн ганц зºв зам юм. Òелевиз эмэгтэй тºлººлºл ихтэй залуу 

салбар. Мэтгэлцээний хºтлºгч нэг их залуу х¿н байх ёсг¿й гэж би боддог.  

 

Мэтгэлцээний төсөв 

Черкасов хотûн даргûн сонгуулийн үеэр гурван долоон хоногт 32 

намûн 16 тºлººлºгч оролцсон. ßнз б¿рийн хотод мэтгэлцээн¿¿дийг зохион 

байгуулсан.  

Òэднийг хамруулсан  мэтгэлцээн зохион байгуулсан юм. Мэтгэлцээнээс 

ºмнº б¿х нам түүнд оролцоно гэсэн хариугаа бичгээр ºгсºн байсан. 

Мэтгэлцээнд оролцсон улс тºрийн нам б¿р нэг минутанд 40 мөнгө тºлсºн. 

Æижиг телевиз, жижиг хот учраас нэг цагийн эôирээс 400$ олсон нü хангалттай 

сайн орлого гэж ¿зэхээр байв. Ãурван долоо хоногт дөрвөөс таван мÿнган 

доллар олсон. ¯¿нээс гадна доноруудаас санх¿¿жилт авсан. Мºн “Èнтернüюс”-

аас техникийн тусламж ºгч, оïераторуудад нü сургалт ÿвуулсан. Îрон нутгийн 

жижг телевизүүд энэ мэтгэлцээн¿¿дийг зохион байгуулсанаар “ажлûн асар том 

турøлага хуримтлуулсан” гэж ÿрüж байсан. Мºн “Ү¿нээс ºмнº хийж байсан 

ажлаас нü хамгийн том, хамгийн их х¿ч øаардсан ажил байсан” гэж д¿гнэсэн 

юм. Òэдгээр мэтгэлцээн орон нутгийн улс тºрийн х¿чн¿¿дэд ч ¿р д¿н ¿з¿¿лсэн 
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билээ. Òелевизүүд хотûнхоо нºхцºл байдалд сонгуулийн ¿еэр ажиллах арга 

барилаа ººрчилж чадсан юм. Бид Êиевээс гол асуудлûг зангидаж байсан. 

Мэтгэлцээнүүд орон нутгийн улс тºрчдөд ººрийгºº таниулах, жинхэнэ улс тºрч 

øиг ажиллах боломж олгосон.  

 

Бас ººр нэг телевиз  нэг минутаа 10 доллараар ¿нэлж, ººрсдººсºº 3500 

доллар гаргасан. Òэд 7 удаагийн мэтгэлцээн хийсэн юм. Òэд “Мэтгэлцээн зохион 

байгуулсан мэдлэг, турøлагаа ººр нэвтр¿¿лэг бэлтгэхэд аøиглана” гэсэн юм.   

Украинû Парламентûн сонгуулийн ¿еэр арилжаанû гурван суваг 

мэтгэлцээн ÿвуулсан. V суваг зардлûнхаа хагасûг ººрсдºº, хагасûг нü 

доноруудаас олж,  бусад хоёр нü улс тºрийн сурталчилгаанû хэлбэр болгож, 

намуудаас мºнгº авсан. Энэ хоёр сувгийн мэтгэлцээн амжилтгүй болсон билээ. 

Манай хуулüд улс тºрийн реклам ÿмар байх ёстойг товч, тодорхой заасан 

байдаг. Украинд телевизийн суваг бүр ººрсдийн ¿нэлгээг ººрийн дураар 

тогтоох нü заримд нü боломж олгож, зарим нü боломж олгохг¿й байна гэж 

¿здэг. Æиøээ нü, би МÀХÍ-ûг дэмждэг сувагт ажилладаг гэж бодъё. Òэгээд 

мэтгэлцээн хийхдээ МÀХÍ-аас 50$, ÀÍ-аас 100$, бусад намаас 150$ авч 

болохг¿й. Б¿гдэд нü тэгø хандах ёстой. Íºгºº талаас, миний сувгийг ¿зэж 

байгаа ¿зэгчид улс тºрийн бодит байдлûг харж чадах болов уу? Манайд 

хамгийн анх телевизээр улс тºрийн реклам цацахад нэлээд маргаан ¿¿сч 

байснûг санаж байна. Сонгуулийн ¿еэр Украинд реклам, сурталчилгаа огт ººр 

зарчмаар ÿвагдаг. Ðекламнû тухай хуулиар сонгуулиас бусад ¿еийн реклам 

сурталчилгааг зохицуулдаг. Харин сонгуулийн хуулиар улс тºрийн 

сурталчилгааг зохицуулдаг. Улс тºрийн реклам ердийн рекламнаас олон 

з¿йлээрээ ÿлгаатай. Ðекламнû тухай хуулиар 60 минут тутамд 12 минут реклам 

ÿвуулахûг зºвøººрдºг. Òелевизийн ихэнх суваг рекламнû цагаа бººнººр нü 

реклам хийдэг байгууллагад зарчихдаг. Энэ нü зуучлагчдаар дамжуулж 

рекламаа цацдаг гэсэн ¿г юм. Òухайн сувгийн захирал, удирдлага хэдэн цагт 

ÿмар реклам ÿвахûг мэддэгг¿й. Òодорхой хэмжээний мºнгийг рекламнаас 

жилийн дотор олдог. ªºрийн сувгийн рейтинг ºсºх тусам рекламнû ¿нээ 

ºсгºдºг. ¯зэгч тоолох тºхººрºмжийн тусламжтайгаар рейтингээ тооцож, гэрээт 

борлуулагч маÿгаар рекламнû цагаа зардаг. Ãэвч энэ систем сонгуулийн ¿еэр 
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ажилладагг¿й. Харин телевизийн эзэн хэд хэдэн ¿йл ажиллагаа ÿвуулдаг. 

Сурталчилгаанаас олсон мºнгºº аваад ºмнºх жил олсон орлоготойгоо 

харüцуулж нэг минутûн ¿нээ тогтоодог. Òомоохон суваг нэг минутаа 100$ гэж 

¿нэлж болно. Ãэхдээ б¿х намд ижил ¿нэ барих зарчим л б¿х сувагт  ¿йлчилнэ. 

Àрилжаанû рекламûг цацсанûхаа дараа тºлбºрºº авдаг бол, улс тºрийн 

рекламûг тºлбºрийг урüдчилаад хэсэгчлээд авдаг. Мºнгº тºлºх чадвартай х¿нд 

эôирийн цаг ºгºхг¿й байх эрхг¿й. Б¿гд дугаарлаад цаг х¿свэл цаг х¿рэлцэхг¿й 

тохиолдолд хагаслаж ºгдºг. Òэгø байдал гэдэг боломж олгохûг хэлнэ гэдгийг 

сайн ойлгох хэрэгтэй. Æиøээ нü, Òариачнû намд хотûн тºв телевизэд рекламнû 

цаг авах øаардлага байхг¿й. Àвах эрхтэй боловч авах албаг¿й. Энэ рекламнû 

тºлбºрийг тухайн намûн сонгуулийн тºсвººс гардаг. Улс сонгуулийн тºсвийг 

баталдаг ч хэрэг дээрээ тºсвººс хамааг¿й ил¿¿ мºнгº зарцуулагдсан байдаг. 

Хоёр долоо хоногийн ºмнº Êиев хотûн даргûн сонгуулийн тºсвийг 100.000$ 

байх ёстой гэж хуулüд заасан ч сонгуулийн дараа зардлûг нарийвчлан 

тооцооход 200.000$ зарцуулсан байсан.  отûн даргад нэр дэвøиж буй таван нэр 

дэвøигчийн б¿гдийнх нü тºсºв нийлээд 100.000$ гэж хуулüд заасан атал нэг х¿н 

50 дахин ил¿¿ зардал гаргасан нü ил болсон. Íэг х¿н ийм их мºнгө гаргаж 

чадахг¿й нü ойлгомжтой. Энэ мºнгийг энд тэндээс хуримтлуулах ёстой болно.  

Харин телевизүүд нэг минутûг 1100$ гэж үнэлсэн байв. Íамуудад мºнгº 

байсан ч бүгдийг нü нэг сувагт ºгчихºж чадахг¿й. Íэр дэвøигчдэд зориулсан 

нэг сюжетэд л 20-30 мÿнган доллар тºлдºг. Ãэхдээ ¿¿нийг ил тодоор биø, 

нууцаар сонгуулийн сангаас хийнэ. Хэвлэл мэдээллийг хÿнах сонгуулийн 

хуулийн зохицуулалт манайд их сайн. Ү¿нд СЕХ хÿналт тавüдаг. Ердийн 

нºхцºлд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хаах амархан байдагг¿й боловч 

сонгуулийн ¿ед СЕХ-û øийдвэрээр тодорхой хугацаанд øууд хаах боломжтой. 

С¿¿лийн хоёр сонгуулийн ¿еэр Îлон нийтийн зºвлºл байгуулж, СЕХ-д зºвлºмж 

ºгч байсан.  

Сонгуулийн ÿвцад хэвлэл мэдээлэл сурталчилгаанû их хүчтэй зэвсэг 

болдог.  Òиймээс телевизүүдийг хÿнахг¿й бол “сармагчинд гранат ºгсºнтэй 

адил” гэсэн з¿йр ¿гтэй адилтгаж болох юм. Сармагчин ººрийгºº болон бусдûг 

дэлбэлдэг гэсэн санаа юм. Энэ бол тºрººс тавüж буй хÿналт биø. Сонгуулийн 
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¿еэр телевизийг  хÿнана гэдэг бол олон нийт хÿналтаа тогтооно гэсэн үг юм. Энэ 

хÿналт хоёр хэлбэртэй. Íэгд¿гээрт, сайн хуулийн засаглал. Энэ тухай дахин 

дахин давтаж байгааг минü анзаарч байгаа байх. Сайн, тодорхой хуулийн 

засаглал маø чухал. Хоёрдугаарт, олон нийтийн байгууллагûн хÿналт. Îлон 

нийтийн зºвлºл нü маø х¿чирхэг, ¿р д¿н б¿хий зºвлºл байх ёстой. Улс тºрчид 

¿¿нийг бий болгоог¿й гэдгийг мартаж болохг¿й. Òэд хаана ч ÿлгааг¿й тэнэг, 

муухай х¿м¿¿с байдаг. ¯¿нийг нийгмийн тºлºº з¿тгэж байгаа х¿м¿¿с бий 

болгосон юм.  

ßагаад “Èнтернüюс” СЕХ-д, хуулийн заалтад нºлººлсºн бэ гэвэл дараах 

х¿чин з¿йлээс хамааралтай. Íэгд, Украинд 500 ХМХ-тэй ажилладаг. Хоёрт, 

8000 гаруй сэтг¿¿лчийг сургаж, бэлтгэсэн. Ãуравт, олон сайхан тºсºл 

хэрэгж¿¿лсэн. Äºрºвт, олон улсûн турøлагûг хэрэглэж сурсан. Òавд, 

санх¿¿гийн хувüд чадавхтай, мºнгºтэй байгууллага. Îлон нийтийн Зºвлºлийг 

СЕХ, Îлон нийтийн ºргºн нэвтр¿¿лгийн ¯ндэсний Зºвлºл, сэтг¿¿лч, 

хуулüчидтай хамтарч байгуулсан.  

Улс тºрийг хÿнах гэж байгаа учраас зөвлөлд улс тºрчид оролцож болохг¿й. 

Òºрийн ажилтан ºчигдрийн улс тºрч байдаг.  

 

Сайн мэтгэлцээнд их мөнгө хэрэгтэй тул сайн, бодитой төсөв хэрэгтэй.  

 

Òөсвийн бүтэц: 

 

 Урсгал зардал  

 

Мэтгэлцээний тухай урüдчилсан ïи ар, сурталчилгаа их хийх хэрэгтэй. 

Х¿м¿¿сийн сонирхлûг татах ёстой. Х¿н б¿р мэтгэлцээн болно, хэзээ, хэдэн цагт, 

хаана болох тухай мэдсэн байх ёстой. Энэ сурталчилгаанд бид 85.000$ 

төсөвлөсөн. Øууд рекламанд 52.000$, харин бусад зардал бага байсан.  

Хэвлэлийн бага хурал, орон нутагт танилцуулга хийх, б¿х ¿йл ажиллагаанд 

мониторинг хийх зардал байсан.  
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 Äизайнû зардал. 45.000$ болсон. ¯¿нээс мэтгэлцээний ролик 

бэлтгэхэд 20.000$, дагалдах материалûн зардалд 17.000$ 

төсөвлөсөн. ¯¿нд ц¿нх, ôутволк, нарнû ø¿хэр гэх мэт. 

 Ñþжåт, богино хэмжээний кино. 31.100$ болсон. Мэтгэлцээн ÿаж 

ÿвуулах, зохион байгуулах тухай кинонд 26.200$, øинэ вэб сайт 

нээж ажиллуулахаар 5000$ тºлºвлºсºн байсан.  

 Çахиргаанû зардал 34.000$ төсөвтэй 

 Мэтгэлцээн ÿвуулах ¿йл ажиллагаанû зардал. Энэ нü хоёр хэсгээс 

б¿тнэ. Íэгд¿гээр хэсэгт øууд ¿йл ажиллагаанû зардалд 110.000$,  

байрнû т¿рээс, техникийн т¿рээс орсон. Òөсөл дээр 40 х¿н 

ажилласан. Íэг х¿ний дундаж цалин 1000$. Ãэхдээ ÿнз б¿рийн 

хугацаагаар ажиллах х¿м¿¿с байсан.  

 Санал асуулгûн зардал 2000$. Àжиглах зºвлºлийн 

гиø¿¿дэд 37.000$ ºгнº гэж тооцоолж байсан. Íийтдээ 428.000$ 

тºсºвтэй байсан. Мэтгэлцээн болоог¿й ч бид 250.000$-ûг 

зарцуулсан. Судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн. 1000-

аас дээø санал асуулгûг манайд боломжийн д¿н гэж ¿здэг.  

 

Мэтгэлцээнд зочдоо хэрхэн урих вэ? 

 

Мэтгэлцээн тэнцвэртэй байдал, тэнцвэртэй нºхцºлд болох ёстой гэж дээр 

ÿрüсан.  Мөн нөгөө талаасаа мэтгэлцээн бол øоу гэдгийг ердºº мартаж 

болохг¿й. Мэтгэлцээнд зочдûг урихад энэ хоёр маø чухал.  

Ер нü нэгд, ººрснºº юу хийх гэж байгаагаа сайн ойлгох хэрэгтэй. Бидний 

сургалтûн үеэр үзсэн 5-6 жиøээ б¿гд өөр хоорондоо ÿлгаатай байснûг та нар 

анзаарсан биз дээ. Òом, жижиг газар хийсэн нü чухал биø. Ãол чухал з¿йл нü энэ 

хºтºлбºрийг хэнд зориулж хийж байгаад орøино. Òиймээс эхлээï ººрсдºº бид 

үүнийг хэнд зориулж байгаа вэ гэдгийг сайн бодсон байх ёстой.  

Òелевизэд юу чухал вэ? Үзэгчдийн хамаг анхаарлûг дэлгэц р¿¿ татаж, 

н¿дийг нü б¿лтгийлгэх ёстой. ¯¿нийг ÿаж хийх вэ? ¯зэгчдэд чухамхүү танай 

суваг, танай нэвтр¿¿лэг хамгийн сонирхолтой, хамгийн чухал байх ёстой. Òанай 
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нэвтр¿¿лэг ¿зэгчдэд үүнийг л ¿зüе гэсэн сэдэл ºгч байх ёстой. Үхэл, хагацал, 

секс, мºнгº, эр¿¿л мэнд, нэр алдартай х¿н, сенсаац б¿х х¿нд л сонин байдаг. 

Харин мэтгэлцээнд бидний дээр нэрлэсэн б¿х юм бий гэж бид х¿м¿¿ст итг¿¿лэх 

ёстой. Энэ б¿гдийг нэг дор гаргахûн тулд хэн оролцох нü тодорхой байх ёстой.  

Хүн чаддаг юмаа хийж байж л амжилтанд х¿рнэ. Íºгºº талаас х¿нд 

хэрэгтэй юм хийж байж л амжилтанд х¿рнэ. Òелевизийн б¿тээгдэх¿¿н бусад 

арилжаанû б¿тээгдэх¿¿нтэй адил. Òелевизийн хºтºлбºр х¿нд ÿаж х¿рэх вэ гэвэл, 

бидний ÿрüсан энэ б¿х з¿йлийг багтаасан, сайн зохион байгуулсан байж л аøиг 

орлоготой бизнес болно. Бид орон нутгийн мэтгэлцээн ¿зсэн. ßг нэг 

дараалалтай мэтгэлцээн байсан. Ãэсэн хэдий ч мэтгэлцээн нü өөр өөр болснûг 

та нар анзаарсан уу? Хэлний хувüд, оролцогчдûн тоо, зочдûн тоо ÿвагдаж 

байгаа газраасаа хамаарч ººр ººр болсон. Òиймээс мэтгэлцээнийг дохион 

байгуулахдаа: 

 Íэгд, чухам ÿмар хºтºлбºр бэ гэдгээ тодорхойлох ёстой  

 Хоёрт, ººртºº болон бусдад зориулж тодорхойлон бичсэн 

зохиол(сценари), нэр, дараалал, д¿рэм журам, хэдэн оролцогч 

байхûг бичих ёстой.  Үүнийг улс тºрийн намуудад, даргадаа, 

¿зэгчдэд худалдах б¿тээгдэх¿¿н гэж ¿зээд бүх зүйлийг тодорхой 

бичсэн байх ёстой 

 Ãуравт, мэтгэлцээний санх¿¿гийн тºсөв сайн байх ёстой.  Үүнд 

мэтгэлгэлцээнийг бусдад танилцуулах, рекламдах, сурталчлах 

зардал төсөвт суусан байх ёстой.  Ãайхамøигтай нэвтр¿¿лэг 

хийчихлээ, хийх гэж байна гэж б¿х улс даÿараа рекламдах хэрэгтэй 

 Äºрºвт, урих х¿м¿¿сээ нэрлээд ÿагаад урих болсоноо тайлбарлах 

хэрэгтэй. Ерºнхийлºгчийн сонгуулийн мэтгэлцээн хоёр нэр 

дэвøигчтэй  байхад амархан, ойлгомжтой байна. Харин 

Парламентийн сонгуулüд нэг тойрогт 23 х¿н ºрсºлдºж байна гэж 

бодъё. Òэгвэл хорийг урüвал øоу биø болно. Хэн нэгнийг орхивол 

гомдоно. ¯¿нийг ÿаж øийдвэрлэх вэ? 

 

Үүнийг øийдвэрлэж болох хэд хэдэн арга байж болно. Үүнд:   
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Íэгд¿гээрт, тºлбºр нэхэх. Òэгвэл сул нэр дэвøигч, мºнгº багатай нэр 

дэвøигч танû саналûг х¿лээж авахг¿й татгалзана.  

Хоёрдугаарт, магадг¿й танû х¿ссэн мºнгийг хориулаа ºгüе гэвэл ÿах вэ? 

Энэ тохиолдолд санал асуулгûн д¿нг аøиглах хэрэгтэй. Эхний гуравт байгаа 

ÿлах магадлалтай гэсэн х¿м¿¿ст санал тавих  хэрэгтэй. Òиймээс социологийн 

д¿нг аøиглах нü з¿йтэй.  

Ãуравдугаарт, ººрийнхºº ¿зэмжээр х¿нээ сонгох. Украинд телевизийн 

сувгууд ÿнз б¿р байдаг. Сïортûн, залуусûн гэх мэтчилэн нийгмийн алü нэг 

хэсэгт зориулагдсан суваг ч бий. Òэгэхээр энэ гуравдугаар арга нü танай сувгийг 

хэн ¿зэх вэ гэдгийг мэдэх учраас та ººрºº х¿нээ сонгох арга юм. Энэ арга нü хэл 

аманд ºртдºг, хэц¿¿ арга л даа.  

Äºрºвд¿гээрт, 20 х¿нээс сугалаагаар øодож, таван хºтºлбºр хийе гэж 

бодъё. Òэгвэл нэр дэвøигчдээ дºрºв дºрвººр нü оруулж болно. Òэгвэл б¿р 

амархан.  

Òавдугаарт, оролцогчдод албан ёснû урилга х¿рг¿¿лэх ёстой. Энэ маø 

чухал бºгººд албан ёснû толгойтой, тамга тэмдэгтэй, дугаарлагдсан, гарûн 

¿сэгтэй байх ёстой. Хуулбарûг нü архивлан авч ¿лдсэн, албан бичиг ÿвууллаа 

гэсэн б¿ртгэлийг ººртºº байнга хийж байх ёстой. Энэ бол тун чухал ø¿¿. Энэ 

албан бичигт хэзээ хариу ºгºх ёстойг нарийвчлан зааж ºгнº. Энэ нü бас нэгэн 

øоу болдог. Учир нü “¯р д¿н гарааг¿й бол бас нэг ¿р д¿н” гэсэн ¿г байдаг ø¿¿ 

дээ. Мэтгэлцээнд оролцохг¿й гэсэн хариуг улс тºрººс гарах бодлого гэж ¿зэж 

болно. Îролцох эсэх тухайгаа бидэнд бичгээр ÿвуулна гэж х¿сэх хэрэгтэй.  

Зургадугаарт, оролцогч нэг б¿ртэй гэрээ хийнэ. Мэтгэлцээнд ирэхийг 

зºвøººрч, бичгээр хариу ºгсºн х¿нтэй энэ гэрээг хийнэ.  Ãэрээнд мэтгэлцээн 

ÿвуулах цаг, хаана болох, ÿмар ¿нэтэй болох, хэдэн цагт эхлэх гэх мэтийг маø 

тодорхой бичиж, мэтгэлцээний дарааллûг нэг б¿рчлэн цувруулж бичнэ. Ãэрээнд 

мэтгэлцээний хэсг¿¿дээс ººр нэвтр¿¿лэгт оруулахûг хориглоно гэсэн заалт 

оруулна. Хºтлºгч болон бусад оролцогч тухайн х¿нтэй хэрхэн харилцах тухай 

бичнэ. ¯¿нд: овгоор нэрээр дуудах, хэрхэн хандах зэргийн нарийвчлан бичнэ.  

 

Ãэрээнд мөн хºтлºгч хэн байх тухай бичиж, хºтлºгчид тавüж буй 

øаардлагûг тусгана.  Бидний хийдэг гэрээгээр жиøээ татъÿ.  
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1. Òºвийг сахисан 

2. Улс тºрд оролцоог¿й 

3. Украин хэл тºгс тºгºлдºр эзэмøсэн байх чадвар /Украинд олон ÿнзûн 

аÿлгуу байдаг учраас алü нэг оролцогч хºтлºгчийн ÿрüдаг аÿлгаар ÿрüж 

эхэлбэл нэг  нутгийн улс байна гэсэн мэдээлэл т¿гэхээс сэргийлдэг/ 

Сайхан хоолойтой, тод хэллэгтэй байх ёстой 

4. Òурøлагатай /ижил тºрлийн нэвтр¿¿лэг хºтлºж байсан турøлага/ 

5. Эрэгтэй х¿н байх /амüдрал дээр эрэгтэй х¿н эмэгтэй х¿ний биеэ барих 

сэтгэлийн хºдºлгººнºº хÿнах чадвар нü эрэгтэй х¿н эмэгтэй х¿нээс ил¿¿ 

гэж ¿здэг. Энэ бол олон улсûн зарчим биø. Украинд дэлгэрсэн 

гэрээний нэг хувилбар.  

6. Хºтлºгч нü оролцогч, ¿зэгчдийн х¿ндэтгэл х¿лээсэн х¿н байх ёстой.  

7. Îролцогчдûг øууд таслан зогсоох чадвартай байх ёстой.  

8. Хөтлөгч нü урüд өмнө телевизэд ажиллаж байгаагүй хүн байвал сайн 

 

Мэтгэлцээн хийхэд ºнººдºр хоёр, маргааø гурав, нºгººдºр дºрвийг 

урина гэх мэт тодорхойг¿й байж болохг¿й. Íэвтр¿¿лэгт оролцож магадг¿й нэр 

дэвøигчид энэ нэвтр¿¿лэгт хоёр хоёр х¿н оролцоно гэдгийг мэдэж байх ёстой. 

Íэг х¿нд 30 минут ÿрих боломж олгоод дараагийн нэвтр¿¿лэгт гурван х¿н 

орвол нэг х¿нд 20 минут оногдоно. Òэгвэл тэгø øударга байх зарчим 

алдагдана. Бид нэг юмнû тухай ÿрüж байхдаа б¿гд л нэг ойлголттой байх ёстой. 

Хэзээ, хаана, хэдэн удаа хийсэн ч мэтгэлцээн б¿гд ижил тэгø байх ёстой гэдгийг 

битгий мартаарай. Òухайн ганц нэвтр¿¿лэг бус цааøид ¿ргэлжлэх 

мэтгэлцээн¿¿д ч ижил тэгø нөхцөлийг тэгø сайн хангах ёстой.  Сонгосон 

загвараа гэсэн солих гэж чарахûн хэрэггүй.  Мэтгэлцээний загвар нü одоо 

оролцож байгаа, оролцох гэж байгаа х¿м¿¿ст ижил байх ёстой гэдгийг 

чухалчилж ¿здэг.  

Мэтгэлцээний хºтлºгчийн ард ард т¿мэн байгаа, хºтлºгчийн н¿д ард 

т¿мний н¿д, хºтлºгчийн асуулт ард т¿мний хүссэн асуулт, хºтлºгч алдаа 

гаргавал т¿¿ний ар байгаа ард т¿мэнд муугаар нºлººлнº. Хºтлºгч х¿чтэй 

байвал ард т¿мэн х¿чтэй байна.  
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Хºтлºгчийн ¿¿ргийн тухай ÿръÿ. Украинû турøлагаас ¿звэл, улс 

тºрчид бие биенээ эсэрг¿¿цэж ¿зэн ÿдсан найрсаг биø харилцаатай байдаг. 

Òиймээс хºтлºгчийн ажлаас б¿х з¿йл øалтгаалдаг. Мэтгэлцээн болох болохг¿й 

нü хºтлºгчººс øалтгаалж байсан тохиолдол ч бий.  “Хºтлºгч хэн бэ?” гэдэг нü 

нэр дэвøигч мэтгэлцээнд ирэх ирэхг¿йгээ øийдэхэд хамгийн ихээр нºлººлдºг 

з¿йл  юм. Îлон улс тºрч мэтгэлцээний хºтлºгчдºд итгэхг¿й байна гэдэг. ßагаад 

гэвэл,  тэд хºтлºгчийн тэнцвэртэй байдалд эргэлзэж байсан. Ãэрээнд ÿагаад 

хөтлөгчид тавих øаардлагûг жагсаадаг вэ?  Улс тºрчид, ард т¿мэн бидэнд итгэх 

итгэлийг олж авахûн тулд эхнээс нü хэн, хаана, ÿаж ажиллах вэ гээд юуг ч  

орхилг¿йгээр толгой дараалан мэдэж байвал энэ нэвтр¿¿лэг эхнээсээ аваад х¿н 

б¿хний мэдэх хэмжээнд очиж чадна. Хºтлºгч нü турøлагатай нэр х¿ндтэй 

øийдвэр гаргахдаа зоригтой х¿н байх ёстой. Îлон улсûн турøлагаас харахад, 

мэтгэлцээний ºмнº “Энэ х¿н хºтºлнº” гэж урüдчилан зарладаг.   

Манай гэрээнд “хºтлºгч нü телевизэд урüд өмнө ажиллаж байгааг¿й х¿н 

байвал б¿р сайн” гэж зааж ºгсºн. Хºтлºгч нü сонинû болон радиогийн сэтг¿¿лч 

байж болно. Сайн бэлтгэгдсэн, ººр мэргэжлийн х¿н байж болно. Хэрэв ийм 

х¿нээр хºтл¿¿лэхээр øийдсэн бол урüдчилан бэлтгэх ёстой бºгººд ¿¿нийг тракт 

гэж нэрлэдэг. Òракт гэдэг нü зам мºр гэсэн утгатай үг. Òэр хөтлөгчид орчнûг 

мэдр¿¿лэх, камертай харüцах, асуултаа хэрхэн тавих, оролцогчдûг хэрхэн залах, 

мэтгэлцээнийг удирдах, хэрэгтэй ¿ед нü таслан зогсоох зэрэгт сургаж, заавал 

урüдчилан бэлтгэх  ёстой. Урлагийн ÿмар нэгэн тоглолтûн ºмнº ïрогон хийнэ 

гэдэг øиг бид ч гэсэн мэргэжлийн бус х¿м¿¿стэй заавал тракт хийх хэрэгтэй. 

Ердийн сïортûн нэвтр¿¿лэгт сïорт сайн мэддэг хºтлºгч, улс тºрийн 

нэвтр¿¿лэгт улс тºр мэддэг хºтлºгч байх ёстой. Харин мэтгэлцээнд хºтлºгчийн 

¿¿рэг маø бага. Ãадаа тэнэж ÿваа нохой, хаøаан дотор гинжинд уÿатай байгаа 

нохой байÿ гэж бодъё. Ãудамжнû нохой чºлººтэй, хааøаа ч ÿвж чадна. Харин 

уÿатай нохой уÿнûхаа дотор эргэлдэж, уÿндаа тулаад ¿¿рэг нü дуусна.  

Ердийн нэг нэвтр¿¿лэгт хºтлºгчийн ¿¿рэг хамгийн их. Зарим 

тохиолдолд хºтлºгч ганцаараа б¿х юмаа ¿¿рээд гарах ч бий.  Òэр өºрийнхºº 

¿зэмжээр нэвтр¿¿лгээ удирддаг. Энэ х¿н сайн, тэр х¿н муу гэж ÿрüдаг хºтлºгч ч 

бий. Энэ сэдвийг орхиё гээд орхиод ч ÿвж болдог. Харин мэтгэлцээний хºтлºгч 
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энэ б¿хнийг хийж болохг¿й. Òанд асуулт тавина, танд тавихг¿й хэлэх эрхг¿й. 

Äуунûхаа ºнгº, н¿¿рний хувиралаар оролцогчдûг дэмжсэн, эс дэмжсэн ºнгº аÿс 

гаргахг¿й. Хоёр оролцогчтой, хоёр ººр ºнгº аÿсаар харüцаж байгаа нэвтр¿¿лэг 

ч ¿зсэн. Мэтгэлцээнд ¿¿нийг зºвøººрдºгг¿й. Хºтлºгч ÿмар ¿йлдлийг ÿаж 

хийхийг нарийвчлан зааж ºгдºг.  

 

Õºтлºгчийн ¿¿рэг 

 

Íэгд¿гээрт, хºтлºгч мэтгэлцээнийг нээх ёстой. ¯зэгчдэд мэтгэлцээний 

тухай тайлбарлах ёстой.  

Хоёрдугаарт, мэтгэлцээний оролцогчдûг танилцуулах ёстой. Èнгэхдээ 

оролцогчдûг адил тэгø байдлаар танилцуулах ёстой гэдгээ мартах ёсг¿й. 

Íэгийг нü нэр х¿ндтэй нэр дэвøигч гэчихээд, нºгººг нü нэр дэвøигч гэдэг ч юм 

уу, эсвэл Монголûн тухай сайн з¿йл хийх х¿н гэж болохг¿й. Íэг ижил т¿вøний 

мэдээлэл ºгºх ёстой.  

Ãуравдугаарт, оролцогчдûн цагийг хÿнах ёстой. Мэтгэлцээн адил 

тэнцүү  цагийн хэмжээстэй байх ёстой. Öагийг ºлгºж, эсвэл дэлгэцэнд титрээр 

ºгч болно. ßмар ч байсан мэтгэлцээн бүр цагтай байна.  

Äºрºвд¿гээрт, мэтгэлцээн эхлэхийн ºмнº сэдвийг танилцуулах 

¿¿рэгтэй.   

Òавдугаарт, оролцогчдод ижил тºрлийн асуулт тавина.  

Зургадугаарт, нэр дэвøигч сэдвээс гадагø халüж эхэлбэл таслан 

зогсооно  

Äолдугаарт,  мэтгэлцээнийг дуусгана. Энэ хамгийн с¿¿лчийн ¿¿рэг юм.  

 

Улс тºрчид хаана ч байсан улс тºрийн тухай ÿрих нü тэдэнд ил¿¿ хÿлбар  

байдаг. Харин ердийн х¿м¿¿сийн асуултанд хариулах нü тэдэнд хэц¿¿. Æиøээ 

нü: Байгалü орчнû талаар асуулт тавихад улс тºрч алü болох бултах, зугтах арга 

зам хайж, “ Би байгалüд хайртай. Òа нар мэдэж байгаа” гэх мэтийг хэлээд 

хуулийн талаар ерºнхий тайлбар хийнэ. “Монгол ардûн хувüсгалт нам юу ч 

хийж чадахгүй. Харин бид л үүнийг хийнэ. Биднийг л сонго” гэвэл хºтлºгч 

¿¿нийг øууд зогсоогоод: “Би танаас байгалü орчнû тухай асуусан болохоос 
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МÀХÍ ÿмар вэ гэж асуугааг¿й. Ãол ус øиргэж байна. ¯¿нийг зогсоохûн тулд та 

юу хийх вэ гэж асуусан”  гэх нü  хºтлºгчийн ¿¿рэг.  

 

Òелевизийн ердийн нэвтр¿¿лэг хºтлºхººс мэтгэлцээн хºтлºх нü ил¿¿ х¿нд. 

Хºтлºгч нü тухайн хºндºгдºж байгаа асуудал сэдвийн тухай мэтгэлцээнд 

оролцож байгаа нэр дэвøигчдээс ил¿¿ мэддэг байх хэрэгтэй.  Æинхэнэ сэтг¿¿лч 

х¿н улс тºр, эдийн засаг, нийгмийн асуудал, гадаад бодлого зэргийг сайн мэдэж 

байх ёстой. Òухайлбал, оролцогч байгалü орчнû сэдвээр худлаа ÿриад, эсвэл 

бултаж булзааруулаад байвал “Уучлаарай, энэ гол ºчигдºр биø гурван жилийн 

ºмнº øиргэсэн ø¿¿ дээ” гэнэ.  “Хуулü гаргасан” гэвэл “¯г¿й, батлагдааг¿й” гэж 

хэлэх ёстой.  

Хºтлºгчийн ар талд ард т¿мэн бий гэдгийг сана. Хºтлºгчийг оролцогч 

хуурах гэж оролдвол энэ нü ард т¿мнийг хуурах гэсэн оролдлого гэж ¿знэ. 

Хºтлºгч кохиолûн дагуу нэвтр¿¿лгээ чигл¿¿лж хºтлºх ёстой. Òиймээс энэ х¿н 

юу ÿрих вэ гэдгийг урüдчилан таамаглах чадвартай байх ёстой юм.  

Øинэ сэтг¿¿лч асуултаа онолгүйгээр “Ү¿ний талаар та юу бодож байгаагаа 

хэлээч” гэхээр нºгºº х¿н баахан худлаа ÿрüдаг. Б¿тэн халüс д¿¿рэн худлаа 

ÿрüдаг. Àжил дээрээ очоод халüсаа хэд дахин эрг¿¿лээд ч хэрэгтэй з¿йлээ огт 

олж чаддагг¿й. Òиймээс та гурван ºг¿¿лбэрээр хариулж ºгººч гэж хэлэх 

хэрэгтэй. ßагаад гэвэл, би тэр х¿нийг юу гэж хариулахûг мэдэж байгаа учраас. 

Сэтг¿¿лч х¿н нэг сэдвийг ойлгохûн тулд маø удаан ажиллах ёстой. ªдºр 

тутмûн ¿йл ÿвдлаар мэдээ бичиж байвал та сэтг¿¿лч биø. Зºвхºн миний 

цамцаар мэдээ хийе гэвэл зарим нü улаан, зарим нü ÿгаан, зарим нü халтар гэх 

юм бол тэр б¿хнийг оруулах ёстой болдог. Мэргэжлийн сэтг¿¿лч эх сурвалжтай 

харüцахûг ÿагаад би энд хºндсºн бэ? ßагаад гэвэл, миний амüдралд нэг 

асуултûг найман удаа тавих тохиолдол гарч байсан. Уригдаж ирсэн оролцогч 

танû асуултанд хариулахг¿й бол танûг болон танû ар талд байгаа ард т¿мнийг 

хуурч байна гэсэн ¿г. Хариулахаас бултаад байсан учраас нэг асуултаа найман 

удаа тавüсан. Ãэвч энэ аргûг мэтгэлцээнд хэрэглэж болохг¿й. Мэтгэлцээний 

хºтлºгчийн амар хÿлбар тал нü ººрийнхºº уÿнд л г¿йнэ. Муу тал нü уÿнаасаа 

алдуурч магадг¿й.  



33 
 

Íэр дэвøигч хадуурч эхэлбэл таслан зогсоох хэцүү бол øууд заставка 

буюу завсарлага ºгºх арга байж болно.  

Íайруулагч д¿рсээ аваад ººр д¿рс ºгч болно. Эсвэл хºтлºгчийн 

дург¿йцлийг дэлгэцэнд ºгч болно. Энэ ¿ед хºтлºгч тухайн оролцогч 

мэтгэлцээний журмûг зºрчиж байгааг ¿зэгчдэд тод хэлэх ёстой.  

 

Ìýòãýëöýýíèé ¿еä íаéðóóëаã÷ îïеðаòîð õýðõýí ажèëëаõ âý? 

 

Ä¿рсний хувüд хºтлºгч дандаа обùий ïлантай байх ёстойг найруулагч 

анхаарах хэрэгтэй. Êруïнûй, среднûй зэргээр авч болохг¿й. ßагаад гэвэл, 

¿зэгчдийн гол анхаарлаа хандуулах х¿н хºтлºгч бус оролцогч байх ёстой.  

Мэтгэлцээний ¿ед гарч болох бэрхøээл: Îролцогч худлаа ÿрих, сэдвээс 

халих, цаг барихг¿й байх зэргийг ¿знэ. Îролцогч ÿаж ч зºрчлºº гэсэн цагаа  

зогсоохг¿й, мэтгэлцээнийг зогсоож болохг¿й. Òиймээс л бидэнд мэргэжлийн,  

чанартай мэтгэлцээн хийхэд суралцах øаардлага гарч ирдэг.  

(Хºтлºгчийн чадварûн тухай бичлэг ¿з¿¿лэв) 

 

Æèшýý1: Хºтлºгч среднûй ïланаар дурэм танилцуулж байна. Öааøид 

обùий ïлан 

Æèшýý 2: Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хºтлºгчтэй оролцогчдûг эрэгтэй 

хºтлºгч чигл¿¿лж байна.  Êранаар зураг авалт хийгджээ. 

Òарас Øевченко “Òэмц, тэгвэл ÿлна” гэж хэлсэн. ÀÍУ-ûн Ерөнхийлөгч 

Æ.Буø Украинд айчлахдаа энэ үгийг давтсан. Хамгийн ухаантай сод х¿¿хэд ч 

øууд босоод г¿йчихдэгг¿й. Íэг алхана. Унана. Урагø алхах тусам алхам б¿р 

чинü их байж алхах тоолондоо унахг¿й байхûг ерººе.  

Òа нарт сургалтûн ¿ед олон дахин давтаж байсан з¿йлээ дахин хэлüе. 

Бидний гол ¿¿рэг бол бид х¿ний тºлºº  ажиллаж байгаа юм ø¿¿. Сэтг¿¿л з¿й 

стандартûг мºрд! Òэгвэл б¿х юм чинü сайхан болно.  
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Укðаèíы õýâëýë мýäýýëýë 

 

 Украинд ºнººдºр 20 мÿнга гаруй сонин, 2000 гаруй телевизийн суваг 

¿йл ажиллагаа ÿвуулдаг. Ãэхдээ хамгийн идэвхтэй нü 1000 гаруй байгаа. Украин 

нü 46 саÿ х¿н амтай. Зºвхºн Êиев хотод 5 саÿ х¿н амüдардаг.  

Өнгөрсөн жил, хамгийн идэвхтэй ¿йл ажиллагаа ÿвуулж байгаа 1000 

гаруй телевизийн суваг нийтдээ 1.5 саÿ долларûг рекламаас олсон. Òелевизийн  

хамгийн том суваг нэг саÿ доллараар худалдагдсан. Ðейтингээрээ 8 дугаарт 

ордог суваг 300 саÿ доллараар борлогдсон. 1996 оноос хойø телевизийн ганц 

улсûн суваг ажиллаж байгаа. Энэ нü рейтингээрээ 10 дугаарт жагсдаг.  

Зүгээр сайн залуус учраас гэж хэн ч реклам ºгºхг¿й.  Украинд реклам 

олгогчид тухайн суваг, тухайн нэвтрүүлгийг хэзээ, хэдэн х¿н ¿зсэнийг сайн 

мэдэж байж, рекламаа ºгдºг юм. Манайд үзэгчдийг тоолох аïïарат буюу 

Peoplemetеr-тоологч  аøигладаг. Òелевизийн том сувгууд тэдний ÿмар 

нэвтрүүлгийг хэдэн цагт хичнээн хүн ¿зэж байгааг бодитой тогтоохûн тулд 

тоологчийг өөрсдөө худалдан аваад, 10.000 айлûн телевизорт  суулгасан. 

Òухайн өрхөд зохих хөлсийг төлдөг.  Ãэр б¿лийн гиø¿¿н б¿р ººр ººрийн 

удирдлагатай.  Òоологчийг ÿмар нэг сонголт, øалгуургүйгээр жирийн айлуудад  

тарааж ºгсºн. ªºрººр хэлбэл, тухайн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй 

хамааралг¿й гэсэн ¿г юм. Òоологч тоон мэдээлэл цацаж байдаг учраас 

телевизийн захирлууд ºглºº б¿р тэдгээр тоон ¿з¿¿лэлтийг ¿зэхээс ажлаа 

эхэлдэг. Òоологч ерºнхий мэдээлэл цацахаас гадна үзэгчдийн бүрэлдэхүүн, 

тухайлбал, үзэгчдийн хэдэн хувü нü эмэгтэйч¿¿д, ºсвºр наснûхан болох, тэд 

хэдэн цагийн хооронд алü телевизийн  алü нэвтр¿¿лгийг ¿зсэн бэ гэсэн олон 

нарийн ¿з¿¿лэлтийг харуулдаг. Òиймээс энэ тоологчоор хэн, хэзээ, юу ¿зсэнийг 

тасралтг¿й тодорхойлж болдог. Èйм үзүүлэлтгүйгээр ÿмар ч суваг хэзээ ч 

реклам авч чадахгүй.   
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Òåлåвиз бол х¿ний итгэлээс шалтгаалах бизнåс.  

 

Украинд энэ тºхººрºмж ¿р д¿нгээ ºгсºн. Манайд “Сайн мэдээлэл ºгсºн 

нü сайн аøиг олно” гэсэн зарчим ¿йлчилдэгтэй холбоотой. Ðейтинг тухайн 

нэвтр¿¿лгийн санх¿¿гийн байдлûг дээøлүүлнэ. Òаван минутûн рекламаас 

10.000 ам. доллар олж болно.  

Украинд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тухай олон хуулü бий. Манайд 

телевизийн үйл ажиллагааг зохицуулах тусгай, хараат бус байгууллага  

байгууллага байдаг.  

Украинд тºрººс хараат бус хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл давамгайлж 

байгаа. Òºрийн хэвлэл нэлээд бºгл¿¿, алслагдмал газар л нэр х¿ндтэй байдаг. 

Мэдээж нийслэлийнхэн төрөөс хараат бус, хэвлэл мэдээллийн ººр хэрэгслийг 

х¿лээн зºвøººрдºг.  

Манайд Èнтернэт чухал ¿¿рэг г¿йцэтгэдэг. Íийт х¿н амûн 20 хувü нü 

интернэтээс мэдээлэл авдаг гэсэн судалгаа бий. Èнтернэт рекламнаас жилд 100 

саÿ ам.долларûн орлого олдог. Èнтернэт аøиглах, цахим б¿тээгдэх¿¿н 

үйлдвэрлэх нü ил¿¿ зардал багатай.  

Украинд сэтг¿¿лч бэлтгэдэг 40 сургуулü бий. Харамсалтай нü, 

тэдгээрээс хоёр нü муу, 38 бүр муу ажиллаж байна. Энэ бол хамгийн том 

асуудал. Сэтг¿¿лч бэлтгэдэг байгууллагууд хийх ёстой з¿йлээ хийхг¿й байна.  
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ÒЭМÄЭÃЛЭЛ 

     
 


