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Bo југословенската социологиja влијанието на социјал- 

ната структура врз вишото и високото образование не е целосно и 

на систематски начин проучено. Определени студии или прилози кои 

ce однесуваат ка оваа проблематика неа само парцијално ja зафа- 

ќаат било да ce однесуваат само на теоретскиот аспект или само на 

социо-професионалната структура на студентите претежно добиена 

врз основа на статистичката евидекција. Иако теориската разработ- 

ка на социолошкиот аспект ка образованието и посебно на високото 

не треба да ce одвојува од неговото емпкриско истражување, сепак 

ни едниот ни другиот не ce доволко разработени во југссловенска- 

та социологија на образованието, a уште помалку нивната взаемна 

поврзаност и комплементарност.

Оттука потребата за покомплексни комплементарнк социо- 

лошки теориско-емпириски истражувања на образовниот скстем во ус~ 

лови на развојот на социјалистичкото самоуправување. Затоа и це- 

лите на образованието, посебно на високото произлегуваат од при- 

родата (карактерот) на општеството и неговата структура како кон- 

кретно-историска целика.

Во таа смисла, во изградбата на социјалистички самоуп- 

равни односи значајно место му припаѓа на образовниот систем и

посебно на високото образование.
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Во рамките ка својата општествека улога средното и ви- 

сокото образование имаат два меѓусебно поврзани аспекти: индиви- 

дуалек и општествен. Икдивидуалкиот ce однесува на местото и улс 

гата што ги имаат во процесот на социјализацијата ка индивидуат; 

(развојот на личноста) како нејзкно оспособување за сите општес- 

твени функции и за што попотполно, поцелосно и посестрано разви- 

вање на сите нејзини наклонетости со цел за нејзино активно вкл; 

чување и за- создавање на похумани општествеки односи и повисок 

степен на културно живеење. Во однос на значењето на различните 

степени ка образование за подвижноста на поединецот во социјалн; 

та скала не било ксто во различните периоди од општествениот ра: 

виток. Имено, до.неодамна пред триесетина години не само кај на< 

туку и во поразвиените земји свидителството од завршено основно 

(осумгодишко) образование даваше право на добивање службеничко 

занимање. Со општествено-економскиот и образовниот развиток ра- 

пкдно растеше бројот на учекиците во основните и среднкте училш 

та, така што на онке што го завршуваат основното образовакие по' 

веќе не можеше и не може да му обезбеди работно место во средина- 

та на хиерархиската општествена скала ка занкмањата (освен некв. 

лификувани закимања кои бараат претежно употреба на физички тру, 

Високоразвиените земји пред дваесетина години ce наоѓаа во иста 

та положба, но ке во поглед на основкото туку во поглед на сред 

кото образование, a денес ce наоѓаат во состојба во која не сам 

завршениот средношколец туку и оној со вишо к високо образовани 

cé потешко може да најде некакво подобро економски ракгирано ра 

ботно место, a особено не од оние привилигираните. Масовното шк 

лување изразено преку такакаречената "училишна експанзија" 

■plosion scolaire.boom of school) cé повеќе ja менува улогата и
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значењето на сите степени на образование на тој начин не само 

што основното стана општо (општествено обврзно, бидејќи речиси 

ги опфаќа сите деца од својата возраст - 95-99%) туку и сред- 

ното образование во најразвиените земји фактички стана општо 

(со опфат околу 80% од генерацијата) додека високото го има она 

место во тој поглед што го имаше средното пред 10-15 години со 

тенденција неговата елитна улога да ce поместува кон постдиплом- 

ските и докторските студии и -титули.

Така од општествен аспект образованието може да ce про- 

учува како и "производство" на лица со одредени знаеша к умеења 

за задоволување на различните општествени потреби, создавање ка 

стручњаци неопходнк за нормално одвквање на производствениот про- 

цес и општествената оргакизација. Меѓутоа, во социјализмот, ссо- 

бено во оној кој ce засновува врз самоуправувањето образовани- 

ето к особено вксокото има уште посуштествена општествека функци- 

ја отколку "давањето" стручни знаења, a која ce состои во тоа што 

тоа (високото образованке) дејствува и воспитно - т.е. изградува- 

ње на целоска социјалистичка личност која не ќе ce однесува тех- 

нократски и која својот труд ќе го здружува со другите работкици 

преку што е можко "економско ослободување на трудот".

Општественото и посебно политичкото значење ка укивер- 

зитетот особено порасна и дојде до израз по револуционерната студен- 

тска 1968 година во Европа. Воодушевувањето од тие настани беше 

толкаво што и определек број марксистички ориентирани мислители 

историски социјален и револуционерен субјект не гледаа повеќе во 

пролетариј атот, туку во студентската младина или пошироко во кн- 

телигенцијата (X. Маркузе), додека пак идеолозите на "научно-тех-
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ничката револуција" (подеднакво како во западните капиталистич- 

ки и источнкте социјалистички земји) сметаат дека универзктетот 

(високото образованке) во новата фаза на развојот на современи- 

те општества ќе биде централна установа и ќе одигра слична уло- 

га како фабриката во првата и втората индустриска револуција.

Од тој период образованието и посебно универзитетот и на Запад 

и на Исток го зафатиja разни "реформи" било со намера тој да ce 

искористи како средство на општествена "стабилизациja" илк како 

оружје на побрзи општествени промеии што произлегува од каракте- 

рот и типот на општествениот систем.

Овој "реформизам", како што е познато го зафати и об- 

разовниот систем во Југославија, особеко средното и високото об- 

разовакие иако целта беше во втората назначена насока - негово 

ставање во функција на здружениот труд како значаен фактор за по 

брзи општествени промеки кои водат кон одумирање на класниот ка- 

рактер на трудот и кон остварување на слободата на поединецот. 

Затоа сосема исправно "реформата" на образованието во партиски- 

те документи од X и XI конгрес на СКЈ и на републичките конгре- 

си на Сојузот на комунистите од 1974 година па до денес беше за- 

менета со терминот "социјалистичка самоуправна преобразба на об- 

разованкето" што повеќе ja изразува суштинската разлика помеѓу 

марксистичката и социјалдемократската реформистичка касоченост 

и акциja.

Во рамките на мошне широката к сложена проблематика на 

високото образованке за доктсрска теза ce определив за следниот 

проблем, како што ce гледа и од самиот нејзин наслов: Социјалнат 

структура на студентите во СР Накедонија и нејзиното влијание вр
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изборот на факултетот (високата и вишата школа), другарувањето 

меѓу студентите и успехот во с т у д и р а њ е т о .

Во изборот на овој проблем за докторска теза раково- 

дечки беа следните три моменти: научко-сознаен, практичен к ли- 

чен

1. Во марксистичката социологија еден од стожерните 

проблеми е испитувањето на социјалната (класно-слојната) струк- 

тура ка општеството. Таквото 'зкачење испитувањето на социјална- 

та структура во марксистичката соцкологија добива од фактот што 

таа (социјалната структура) мошне силно влијае врз различните 

многубројни општествени појави така што слободно може да ce ре- 

че дека нема општествена појава која не е на определен начкн по- 

врзана со соодветната социјална структура во конкретно-историски 

услови на општествениот развиток. Ако е тоа општо познато во марк- 

систичката социологија, сепак не е познато ка кој начик (како), 

во колкава мерка и со каков интензитет таа влијае врз разлкчни- 

те општественк појави меѓу кои е и високото образование ео оп- 
ределеки фази од неговиот развој. Тоа влијание е различно к по 

обем и по насока во различните фази и степени на развитокот ка 

општеството и на општествената појаБа што е предмет на истражу- 
вањето. Оттука и произлегува иаучнкот сознаен интерес со истра- 

жувањето на назначениот проблем да ce види како и колку влијаела 

социјалната структура на населението во Македониja врз вишото к 

високото образование; т.е. врз распоредот на студентите по видо- 

ви на вишо и високо образование; според режимот и успехот на сту- 

дии во периодот од триесетите години по ослободувањето. Треба да
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ce проучи дали и колку високото образование во СР Македониja 

претставува класно средство за менување (кли репродукување) на 

постојната социјална структура; далк и колку станало оружје во 

рацете на работничката класа к фактот на здружување на трудот 

во процесот на социј алистичкото самоуправуваше?

2. Токму тука ce надоврзуваат практичните момекти за 

изборот на назначениот проблем за докторска дисертациja, Истра- 

жувањето (и- неговите резултати) не само што ќе укаже на против- 

речностите во социјалната структура на студентите и нејзиното 

влијание врз изборот на видот на високото образование, меѓусеб- 

ното другарување и успехот во студираљето туку и на насоките за 

нивното премавнување, Општествената акција ќе мора по пат на со- 

цијална коректура (стипендии, студентски кредити и домови и сл. ' 

да го направи cê подостапно високото образование на широките ра- 

ботни слоеви од работничката класа и селанството доколку ce са- 

ка тоа да ja извршува својата социјална функцијa на општествен 

канал ка позначајни промени во социјалната структура на вкупно- 

то население, функциј a која произлегува од социјалкстичкиот са- 

моуправен карактер ка кашето општество. Тоа произлегува и од са- 

миот факт што дарбите или талеитите на поединците не ce распоре- 

дени и резервирани само за определени "високи" општествени клаа 

или слоеви врз чија "карта" играат сите конзервативки теорки и 

сфаќања за тнр. социјална елита и социјална селекцкја. Колку ед 

но општество или општествена заедница реалко го приближи образо 

вакието и посебно високото на широките народни слоеви дстолку П' 

веќе ce остварува и практичниот принцип: сдредените работни мес
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и општествените позиции во општествената поделба на трудот и со- 

цијалната структура да ги заземат окие личности што ги имаат по- 

требните способности и знаења и кои ги вложуваат потребните Ha- 
no ри за нивното успешно вршење.

3. Покрај ова, врз изборот на проблемот за докторска 

дисертација влијаеше и личното искуство што го стекнав во прет- 

ходното повеќегодишно истражување на овие и слични прашања кај 

учениците од средното образоваиие. Имено, уште во 1965 година 

спроведов едно анкетно испитување за проблемите на учениците за 

квалификувани работници. Во тој контекст од проблемите особено 

индикативно беше социјалното потекло на учениците во учклиштата 

за стопанство кое претежно беше работничко и земјоделско. Ова, 

пак ме наведе на помислата да преземам поцелосно социолошко ис- 

тражување за општествената положба на учениците во училиштата за 

квалификувани работници во Скопје , ce разбира споредувајќи ja со 

истата кај учениците во средностручните училишта и гимназиите што 

беше реализирако во учебната 1969/70 година. На тој начик настана 

и магистерскиот труд "Социј алното потекло на учениците во средни- 

те училишта и неговото влијание врз нивната животна ориента ци ј a 11 
што го одбранив во Институтот за социолошки и правно-политички 

истражувања во Скопje во јуни 1971 година.

Ако средното образование е мошне значајно за првото 

професионално определување, високото образование игра уште по- 

значајна улога како во социјалното напредување кли тнр. социјал- 

на "промоција" така и во социјалната репродукција. Но и во тој 

поглед не значи дека овие два степени на образование меѓусебно
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ce независни туку напротив тесно меѓусебно поврзанк и компле- 

ментарки што на определен начин ќе го покажат резултатите на 

овој труд.

Како што ce гледа, истражувањето на назкачената тема 

за докторска дисертација за социјалната структура на студекти- 

те во СР Македониja што го спроведов во учебната 1974/75 годк- 

на ce надоврзува на претходките мок истражувања во средното об- 

разование но истовремено сомошне поширока теориска и емпириска 

елаборација како к со значајко збогатување ка примарното истра- 

жувачко искуство.

Истражувањето на приведениот проблем за доктсрска те- 

за ги има следниве цели:

1) тргнувајќи од трудот и неговата поделба како фун- 

даментална марксистичка категориja да ги утврди основните тео- 

риско-методолошки модели на социјалната структура и образование 

(со посебно нагласување на високото образовакие) на современите 

облици на општествени системи и нивните карактеристики;

2) да го покаже карактерот на социјалната структура 

во СР Македониja, и како таа влијае врз можностите за образова- 

нке на високошколските устакови и посебно врз изборот ка видот 

ка вишото и високото образование;

3) дали социјалната структура и на кој начик влијае 

врз другарувањето на студентите, во подготвувањето на испитите 

и во кивното слободно време?

4) на кој начик и во колкава мера социјалната структу 

ра на студентите влкјае врз кивниот успех во студиите и

5) колку таа влијае врз ефикасноста, времетраењето на

студиите



9

Појдовна теориско-методолошка точка во разработката 

ка овие цели ка истражувањето, што ќе следи подоцна, е класич- 

ната Марксова теза: наминот на производство на м а т е р ијалниот 

живот на луѓето го условува социј а л н и о т , политичкиот и д у х о в - 

ниот живот воопшто.

Преведена со други зборови врз кашиот проблем, значи 

дека врз начинот ка производство и условите во кои ce врши про- 

изводственирт труд и неговата-поделба на трудот израснува соод- 

ветка социјална (класно-слојна) структура и соодветен систем на 

образованке. Всушнсст, трудот и неговата поделба - социјалната 

структура и образованието - го сочинуваат првиот дел од доктор- 

ската теза каде ce прави обид да ce следи к разјасни низ исто- 

риска димензиja поврзакоста на основните категории.

Од ова општо теорискс и историско разгледување на ос- 

новниот приод во истражувањето, произлегуваат три теориско-ме- 

тодолошки модели што го сочинуваат вториот дел на студијата:

1) теориско-методолошкк модел за начинот на производство - со- 

цијалната структура и образованието во услови на капиталистич- 

ката општествено-економска формација - со посебен осврт врз раз- 

личнкте основнк теориски сфаќања на овој проблем; 2) теориско- 

методолошкк модел за социјалната структура и образованието во 

услови на социј алистичко-етатистички начин на производство и 

3) теориско-методолошки модел на социјалка структура и кејзино- 

то влијание врз образованието во услови на социјалистичко само- 

управен качин на производство.

Во третиот дел ce изнесуваат основните поими и прет- 

поставки на истражувањето што содржи нквна теориска и операци- 

онална обработка како и методот и постапката на истражувањето.
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Впрочем секое истражување е неопходно да содржи посе- 

бен дел или поглавje за методот преку што не само компактните 

лица, туку и пошироко јавноста да ce информира за начннот к по- 
стапките пркменети врз добиените резултати од истражувањето со 

цел пообјективно да ce оцени релевантноста на добиените резулта- 

ти како и научната (не) оправданост на применетиот метод. Смета!^ 

дека ова уште повеќе треба да ce однесува за магистерските и доѓ 
торските тезк.

Токму, тргнувајќи од материјалистичкиот дијалектичкк 

метод, во четвртиот дел ce изнесуваат две поглавја: а) социјал- 

ката структура на СР Македокија, промеките во неа и нејзините 

осноени карактеристики, со цел појасно да ce сфати нејзиното вл* 
јание врз изборот на видот ка високото образованке, меѓусебното 

другарување на студентите, успехот во етудирањето и неговата еф! 

каснсст (времетраење ка студиите). Тоа е можно доколку научно с? 

согледа каква е и какви ce промените на социјалната структура т  
вкупното население во СР Македонија; какви ce општествено-еко- 

номските услови - начинот на живеење на одделните општествени 

класи и слоеви во нашето општество како к видот на обемот на прс 

мените во социјалната структура во перкодот по ослободувањето, 

Второто поглавje на овој четврти дел е осврт врз развојот на ви- 

шото и високото образование во CP Македониј a no ослободувањето. 

Сметам дека промените во социјалната структура на студентите во 

СР Македониja не може до крај целосно да ce разберат доколку во 

посебно поглавje не ce изнесат барем основните податоци за раз- 

војот на вксокото и вишото образование во СР Македониja што фак-
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тички започнува неколку години по ослободувањето и социјалисти- 

чката револуција и тоа преку: движењето на бројот на студентите 

според определени белези; понатаму, според бројот и видот и вре- 

ме на отворање ка виши, високи школи и факултети според движење- 

то на бројот на наставнкците и соработниците и сл,

Резултатите на истражувањето според определени белези 

ce изнесени во петтиот дел што опфаќа три поглавja : a) во прво- 

то ce вршк анализа за влијанието на социјалната структура врз 

изборот на факултетот, високата и вишата школа, како и влијани- 

ето на други чикители врз изборот на видот на високото образова- 

ние; б) анализа за влијанието на социјалната структура на студек- 

тите врз другарувањето меѓу студентите; нејзиното влијание врз 

подготвувањето на испитите и врз слободното време на студентите 

и в) третото поглавје ce испитува начинот и обемот ка влкјание 

на социјалната структура на студентите врз успехот и ефикаснос- 

та во нивното студирање »

На крајот , во шестиот дел ce изнесуваат општите заклу- 

чоци од истражувањето.

По овие заклучоци поместени ce прилозите и ползувана- 

та литература за оваа студија.
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I

ТРУДОТ И НЕГОВАТА ПОДЕЛБА - СОЦИЈАЛНАТА СТРУ- 
КТУРА И ОБРАЗОВАНИЕТО

"Начикот на производство ка матери- 
јалниот живот го условува социјал- 
'НИОТ, политичкиот и духовниот живот 
воопшто"

У в о д
(К. Маркс)

Индивидуите за да егзистираат мораат да произведуваат 

материјални средства за живот. Произведувајќи ги материј алките 

средства за живот тие стапуваат во "определени нужни од нивната 

волја независкк односи", односи на производство и тоа секогаш во 

определен општествено-историски облкк во чии рамки ги задоволу- 

ваат своите разновидни потреби. Секое производство ce остварува 

преку процесот на човековиот труд и единствено преку него чове- 

кот влегува во активен однос спрема надворешната природа и преку 

тој ja "мекува својата внатрешна природа" (К. Маркс). Оттука, 

во човековиот труд може да ce гледа "модел на секоја општестве- 

на практика, на секоја активност на општественото поведение. ..1,1 

Производствениот труд го создаде човекот како општествено битие, 

бидејќи тој е ѕиѓ generis, генеричка суштина, генерички живот на 

човекот. Класиците на марксизмот јасно покажаа дека човековата

1/ Liokač Dј . , Rad kao model društvene prakse, "Savremenost" (Novi 
Sad) , 1 , 1977, s. 181.
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историја ce одвои од онаа на животните токму преку процесот на

трудот кога човекот почнал да произведува материјални средства

sa живот: "Можете луѓето од животните да ги разликувате според

свеста, религијата, или инаку со било што ce сака. Самите тие

од животните почнуваат да ce разликуваат кога почнуваат да ги

произведуваат своите жквотни средства, чекор што е обусловен со

нивната телесна организацкja. Произведувајќи ги с^оите жквотни

средства луѓето посредно го произведуваат самиот свој материја-
2/лен живот." Преку процесот ка производствениот труд човекот не

ja менува само надворешната нрирода туку y својата внатрешна. Нг

тој начин човекот ja хуманкзира природата и ce изградува самкот

себеси како природно, ко и како општествеко битие. Во таа смкслг

К. Маркс во Економско-филозофските ракописи од 1844 пишува: "Прг

ктичното создавање на предметен свет, преработката на неорганскг

та природа е само потврдување на човекот како свесно генеркчко

суштество, т.е. такво суштество што ce однесува спрема родот ка-

ко спрема своја сопствена сушност, или спрема самото себеси какс

спрема генеричко суштество". '

Значењето на трудот во марксистичката концепција на oi

штеството има трк димензии: 1) во процесот на производствениот
труд к производствените односи каоѓа примарна детерминанта на oi

штествените појави во кивниот историски процес; 2) категоријата

2/ K. Marks - F. Engels, Nemačka ideologija, I knjiga, "Kultura1 
Beograd, 1964, str. 16.

3/ K . Маркс - Ф. Енгелс, Од раните трудови, "Култура", Скопје, 
1961, стр. 272.

Маркс мошне високо го оценува Хегеловото сфаќање на т] 
дот како процес на самосоздавање на човекот што тој го изкес; 
ва во "Феноменологија на духот". (Вид. Исто, с. 360). Овде н< 
е цел пошкроко да ce задржкме на значењето на процесот ка тр’ 
дот за гениричката суштина на човекот, туку пред cé да укаже! 
и на тој аспект на марксистичката антропологијa без што не м< 
жат да ce разберат и другите, особено онке за кок понатаму к« 
зборуваме.
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"труд" (вклучувајќи ja тука и поделбата на трудот) како апстрак- 

цкја станува појдовна точка во марксистичкото проучување на вр- 

ските и односите меѓу социјалката структура и образованието и 

3) светот на трудот е излезна точка на сложените противречности 

меѓу социјалната структура и образованието на даден историски сте- 

пен на развиток на општеството.

Трудот може да биде појдовна точка во марксистичкото 

проучување на социјалната структура и образовакието само доколку 

претпоставува мошне развиен (или подобро речено најразвиен) тота- 

литет на стварни видови на труд на соодветна општествена (истори- 

ска) практика која исто има атрибути на најразвиека општествена 

стварност. Маркс тоа го покажува во . . . токму во контек-

стот кога зборува за трудот: "Најопштите апстракции воопшто и 

настануваат само при најбогат конкретен развиток, во кој едното 

ce појавува како заедничко на многуте, како на сите општо. Тогаш 

престанува можноста тоа да ce замислува единствено во посебен об- 

лик".4/

Во таа смисла "светот на трудот, што го заменува, кадо-

местува и надополнува оностраниот метафизички свет и овостраката

проста секидневккца со воведувањето ка трансцеденталното во има-

нентно, е претходна, предусловна тема на револуционерното, живо-

тно мислење. За да навлеземе во суштината на трудот, ни треба со-

сем внимателно т.е. соодветно, погодно и подобно да ce промислу-

ва проучувањето на овој учител кој ослободуважето на трудот, да-

леку од простата екокомска, социјално-политичка димензија, ja на-

правк темата - ствар на своето мислење. He киз филозофијата на

трудот, каква е Хегеловата, туку низ технологијата на трудот, ка~

4/ Marx К., Temelji slobode (osnovi kritike političke ekonomije - 
Grundrisse), "Naprijed", Zagreb, 1977, s. 30.
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ква е Марксовата мисла, води патот до нам определеното исконско 
м 5 /настанување . '

Токму преку т е х н о л о г ијата на трудот може да ce открие 

активкиот однос на човекот спрема пркродата, или со други збо- 

рови, непосредниот процес на производство на неговиот живот, a 

заедно со тоа и општествените услови ка животот и духовните прет 

стави што прокзлегуваат од нив. К. Маркс јасно го истакнува сво- 

јот материјалистички метод кога тргнува од ова и кога кстакнува 

дека "дури и секоја историја на религијата е некритичка ако не 

ja зема предвид оваа база. Навистина е многу полесно да ce изна; 

\ дат со акализа на земната јатка темните религиозни претстави, 

отколку обратно, од дадените односи на реалниот живот да ce кз- 

ведат нивките врски и идеализирани форми. Според Маркс, послед-
çниот е единстЕениот материјалистички, a оттука и научен метод".

Во анализата на општествените појави (во конкретниот

случај на одкосите и врсккте меѓу социјалната структура и обра-

зованието) не е доволно да ce тргнува од определена економска
7 /структура, ако при тоа отпадне "појдовната точка" - трудот. '

5/ Sutlic Vanja, Praksa rada kao znanstvena povijest, Ogledi uz 
filozofijsko ustrojstvo Marxove misli, "Kulturni radnik", Za
greb , 1974, str. 5, б.

б/ Карл Маркс, Капиталот, том први, "Мисла", Скопје, 1975, стр. 
330 - фуснота 89.

7/ За ова е сосем свесен и fepr Лукач кога во Предговорот од 19( 
година на својот труд "Историј ата и класната свест" самокрит! 
чки ce осврнува на анализата во овој негов труд и кога истак- 
нува. дека "Историјата и класната свест" во својата анализа нг 
економските феномени не ja бара својата појдовка точка во тр; 
дот туку само во сложените структури на развиеното стоковно 
стопанство. Со тоа од почетокот ce прави безизгледно' филозос 
ското продирање до решавачккте прашања, како што ce односот 
меѓу теоријата и практиката, субјектот и објектот. (стр. 20). 
Понатаму, Ѓ. Лукач уште поостро го истакнува своето "оддалеч? 
вање од марксизмот" кога вели: "Во мојата книга ("Историјата 
класната свест" - П.Г.) тоа оддалечузање, внесувајќи решавач!
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Таквата ориентација низа детерминистички врски и односи неминов- 

но ги покажува искривено било во правец на вулгарниот материја- 

лизам (или економизам) или во полидејствениот факторизам па и во 

своевиден идеализам. Затоа и класната структура на општеството и 

целиот општествек живот поделен ка "сектори" меѓу кои образова- 

нието (основкото, средното к високото), науката, културата, умет- 

носта, филозофкјата и сл. ке можат ка марксистички начин теорк- 

ски да ce промислат, ниту практично-револуционерно да ce преоб- 

разат и надминат од себе самите, вон процесот на трудот , ce раз- 

бира, сфатен во Марксовата смксла на зборот во кој - човекот и 

"рацете, нозете и главата" едковремено ги раздвижува (т.е. над- 

минување на поделбата ка физички и умствен труд).

Но секако дека надминувањето на одвоеноста ка образова- 

нието и воспитувањето од процесот и "светот" на трудот не е пре- 

васходно теориско прашање туку практично. Само на определен ви- 

сок степен од развитокот на општествената практика може повторно 

овие два "света", два "сектори" да ce обединат и тоа во конкрет- 

но историски општественк услови во кои и трудот и образованието 

ќе го изгубат својот класен карактер.

збрки, веднаш ce одразува врз сфаќањето на самата економија, 
која овде природно, методолошки би морала да го сочинува сре- 
диштето. Иако ce обидува сите идеолошки феномени да ce разбе- 
рат од нивката економска основа, сепак економијата ce стесну- 
ва, бидејќи од неа кспаѓа нејзината марксистичка фундаментал- 
на категорија: трудот како посредник ка размената на нештата 
меѓу општеството и природата... Тоа има за последица исчесзу- 
вање на најважните реални потпори на марксистичката слика на 
светот, a обидот со крајна радикалност да ce повлечат послед- 
ните револуционерни консеквенции на марксизмот мора да остане 
без право екокомско темелење." (Lukâcs G., Povijest i klasna 
svijest, "Naprijed", Zagreb, 1570, str. 20; 17).
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Трудот како апстракција, но "разумна апстракција" и 

како појдовна точка во анализата на односите и врските меѓу со- 

цијалката структура и образованието неопходно бара попрецизно 

определување, т.е. раставување уште на поедноставни, поелемек- 

тарни категории и нивното поврзување со слични со кои ce каоѓа 

во непосредна поврзаност без што не може оваа појдовка "апстра* 

ција" да ce сфати како "богатство на многу определби". Ќе ce оби 

деме накусо.тоа да го покажеме преку Марксовото сфаќање на трудс 

и неговата поделба.

a) М§Ексовото_сфаќање_на_т2удот_и__поделбата
на_тр^ДОт

Постојат различни сфаќања на категоркјата труд. Така 

кај класичните англиски економисти (В. Пети, A. Смит и Д. Рикар- 

до) кои први укажаа дека човековиот труд, без разлика каде е ре- 

ализиранѓ т.е. во било која гранка на производството, е извор нг 

народното богатство и вредност на стоките. На тој начин беше над: 

минат партикуларитетот на меркактилистите (кои во размената го 

гледаа таквиот извор) и на физиократите (кок сметале дека земјо- 

делкето е извор ка кародното богатство) ктн. Создавањето ка тру- 

довата теорија ка вредноста од страна ка класичните политеконо- 

мисти, иако еднострана, одигра мошне значајна улога во создава- 

њето ка Марксовата теорија ка вишокот на вредноста. Осковниот не 

достаток, покрај другите, на сфаќањето ка трудот на класичните 
англиски политекономисти ce состои во несфаќањето на двојииот кг

рактер на трудот, т.е. трудот како создавач на употребкк вредно-
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сти го разгледуваат како труд "воопшто", т.е. како апстракција, 
но не во Марксовото сфаќање на апстракткиот труд т.е. труд кој 
ce сфаќа како заедничко нешто на сите конкретни видови на труд, 
т.е. како трошење на екергија:физичка, умствена, психичка на ра- 
ботникот, труд кој ja создава разменската вредност (или Ередност) 
на стоката.

Едностраноста на сфаќањето на трудот на класичните 

политекономксти не ce состои -во гледиштата на трудот како прос- 

та апстракција во неговата конкретна манифесност туку и во тоа 

што некои од нив (А. Смит) кај трудот ja гледаат само негативна- 

та страна. Во таа смксла К. Маркс пишува: "...И така А. Смкт го 

зема трудот како проклетство , 'нетрудот' ce појавува како адеква- 

тна состојба, како идентично со 'слободата' и 'среќата' . Дека ин- 

дивидуумот 7во нормална состојба ка своето здравје, сила, деј- 

ност, умешност, спретност ' има потреба за нормален оброк на труд 

и престанување на нетрудот ce чини дека на А. Смит ке му било ни 

на крај памет. Секако, мерата на самиот труд ce јавува како над- 

ворешно дадена, со целта која треба да ce постигне и препреките 

кои псради постигнувањето на таа цел треба со трудот да ce совла- 

даат. Ho А. Смит исто така ниту наслутува дека совладувашето на 

препреките само по себе е дејствено потврдување на слободата и 

дека, понатаму, надворешните цели ce ослободиле од привидот на 

простата надворешна природна нужност и дека ce поставуваат како 

цели кои ги поставува дури самиот индивидуум - значи како самоос- 

тварување, опредметување на субјектот, значи реална слобода чие 

дејствување всушкост е трудот."^^

8/ Marx К . , Temelji slobode... (Grundrisse), op. cit. str. 265, 
266 .



19

Од горниов цитат јасно ce гледа дека К. Маркс не само 

што го критикува едностраното сфакање на А. Смит туку е мошне 

позначајно што икдивидуумот преку трудот може да ce самопотврди 

и самопотврдува, да ce опредмети и опредметува како субјект што 

претставува и реална слобода. На тој начин во процесот на трудоа 

индивидуумот ce остварува и потврдува како единка на човековиот 

род, a со самото тоа ce остварува и потврдува и човековиот род.

Класичните англиски•екокомисти (пред cê A. Смкт и Д. I 

кардо)3иако го употребуваат методот на апстракција, но ке довол- 

но и доследно (за што зборува и К. Маркс), сепак не успеале да 

изведат теориска синтеза поради тоа нивната анализа не бкла кон- 

кретна, одвоена и независна од конкретните облици на општественс 

историската практика. Оттука, класичната политичка економија не 

можела да го сфати обликот на вредноста поради тоа што "никаде 

директно и со јасна свест не го разликува трудот, како што тој 

ce претставува во вредкоста, од трудот како ce претставува тој 

во употребната вредност на неговиот производ. Таа, ce разбира, 

фактички ja прави разликата, бидејќк трудот еднаш го разгледува 

квантитативно, a другпат квалитативно. Но кејзе ки на ум не é иј 

дека простата квантитативна разлика на видовите на трудот го имг 

за претпоставка кивното квалитативно единство или еднаквоста, т,
9 /нивкото сведување на апстрактен човечки труд". ' Затоа, кога не:

зините претставници зборуваат за трудот секогаш пред себе ги имг

ат конкретните вкдовк труд на создавање на употребнк вредности

како труд воопшто, a не и неговите коккретни општествеко-истори-

9/ Карл Маркс, "Капиталот", том први, оп. цит., стр. 81, фусно- 
та 31.
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ски облици киз кои поминува процесот на трудот во рамките на со- 

одветните начини на производство , што од своја страна, претста- 

вува основна причина што ке можеле да го откријат двојниот ка- 

рактер на стоката како употребна и разменска вредност к како што 

не можеле да ja разрешат енигмата што ja создава вредноста на 

стоката, категоријата вишок на вредност, профитот, каматата и 

сл. Токму во таа смисла може да ce сфати и Марксовата забелешка 

што им ja упатува ка A. Смит-и Д. Рикардо во Grundrisse...: "да 

ce премине од трудот директно на капиталот исто толку не е мож- 

ко колку не е можно од разликите меѓу човековите раси да ce пре- 

мине директно на банкарот илк од природата ка парната машина".

Познато е дека и класичната германска филозофија и по-

себно Хегеловата го употребуваат к развиваат методот ка апстрак-

ција што К. Маркс го означува како кдеалистичко-спекулативен ме-

тод. К. Маркс го критикува овој метод на спекулативна апстракци-

ја, пред cé, поради тоа што во него поимите, мисловните катего-

рии стануваат цел сама за себе - одвоено, независно од соодвет-

ната коккретна општествено-историска практика. Во таа смксла тој

истакнува дека "кој во логичките категории наоѓа супстакција на

сите нешта, тој вообразува дека во логичката формула на движење-

то го кашол апсолутниот метод, кој не само што ги објаснува сите

нешта, туку го опфаќа и движењето на нештата". За Хегеловата иде

алистичка спекулација "процесот на мислењето" кој тој, какс ис-

такнува К. Маркс, "под името ка идеја го претвора дури во еден

самостоен субјект, е демиург на дејствктелкоста (стварноста) ко

ja е само негова кадворешна појава".10// Тоа е к основната причи-

10/ Карл Маркс, Предговор кон второто издание на првиот том на 
"Капиталот", оп. цит., стр. 24.
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на што оваа идеалистичка спекулација го довела Хегела до илузијг 

реалното, конкретното треба да ce сфати како резултат на проце- 

сот на мислењето што "во себе ce соединува, во себе вдлабочува i 

од самиот од себе ce движи". Тоа Маркс јасно го покажува врз Хе- 

геловото сфаќање на едноставнкте категории како што ce "трудот" 

и неговото "отуѓување". Иако Хегел во својата ф е н о м е н о л о г и ј a на 

духот "стои на стојалиштето" на класичната политичка економија 

поради тоа што го сфатил значењето на човековиот труд, бидејќи 

тој го "сфаќа трудот како суштина ...на човекот кој ce потврду- 

ва", сепак "тој ja гледа само позитивната страна на трудот, a ш  

и неговата негативна. Трудот е настојување на човекот за себе вс 

рамките на самоотуѓувањето кли самоотуѓен човек".11^ Но, Хегел, 

истакнува Маркс, единствеко познава и признава само еден вид трј 

имено "апстрактно-духовниот труд". Поради тоа, кај него, опред- 

метувањето на човекот низ трудот е исто што и негово отуѓување, 

т.е. отуѓување на човекот како самосвест, бидејќи во кеговиот ci 

кулативек филозофски скстем човекот ce јавува само како еден ст< 

пен во движењето на апсолутната идеа, како самосвест (кдентификг 

цкја на поимот "човек" со поимот "самосвест"). На тој качин и о: 

ѓувањето како апстракција, кај Хегел ce јавува независно од кон- 

кретната општествено-истсриска стварност, бидејки за неговиот ci 

кулативен метод ова прашање е кзраз ка процесот на мислењето.

Спротивно на ова идеалистичко-спекулативно сфаќање,

К. Маркс не ги идентификува покмите опредметување и отуѓување н;

човекот во процесот на трудот како што и суштината ка човековотс

11/ Карл Маркс - Фридрих Енгелс, Од раните трудови, Култура, Ск< 
пје, 1961, стр. 361.
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отуѓување тој ja согледува конкретно во вистинското, човеково 

отуѓување во определени општествено-историски услови. Апстрак- 

циите (апстрактните поими) земени сами за себе, нагласува К.

Маркс, отцепени од стварната историја, немаат апсолутно никак- 
ва Ередност.

Марксовиот дијалектички метод на преоѓање од апстрактно-

то кон конкретното му овозможи, појдувајќи од одредени категории

кои на почетокот бкле "празни" "хаотични" апстракции, движејќи

ce кон cé поедноставни кои ce во врска со определени конкретно-

историски услови и односи на даден (капиталистички) начин на про-

изводство, пронаоѓајќи ja така најосновната "ќелија" (стоката)

и качувајќи ce повторно назад кон појдовните категории, но cera

не повеќе како "празни апстракции" , туку како конкреткости и "бо-

гатсхво на многу определби", да создаде таков кохерентен систем

на овие категории без што не може да ce сфати одреден конкретно-

историски тоталитет и пошироко "движењето на соодветната општес-

твено-економска формација како природко историскк процес". Така

вс дијалектичкиот метод на преоѓање од апстрактното кон конкрет-

кото не само што конкретното ce сфаќа како едкнство на спротив-

ното, различното кое е стварко, на реално постоечката целина од

взаемно поврзани појави и нквните взаемни дејствувања како и деј-

ствувања со целината, туку и апстрактното мора да ce поимува како

реално постоечко, т ,е . предметко, a не само мисловно-логичка ка- 
12/тегорија. Дури и самиот поим "апстрактен труд" што го изгради

12/ Ова кусо излагање за Марксовите теориски апстракции добиени 
со неговиот метод на преоѓање од апстрактно кон конкретно е 
дадено не само поради тоа што граѓанските мислители не раз- 
ликувајќи го. Марксовиот дијалектичкк метод на преоѓање од 
апстрактното кок коккретното од Хегеловиот идеалистичко-спе- 
кулативен метод^ирхакну-ваат дека божем кај Марксовиот метсд
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К. Маркс и што му овозможк да го открке двојниот карактер на стс 

ката, особено нејзината разменска вредност или само вредност Ko

ja е исто така апстрактен поим, всушност не претставуваат само 

мисловно-логичка категорија туку стварна појава која му удира пе 

чат на еден конкретно-историски начик на производство. На тој нг 

чин ce покажува дека во Марксовиот диј алектички метод конкретна- 

та општествено-историска практика е единствениот темел врз што с 

засновува методот на преоѓање од апстрактното кон конкретното. 

Овој метод на научникот му овозможува да го реши проблемот на 

преработка на конкретнкте перцепции и претстави во теориски по- 

ими (категории).

б) Поимот на трудот и неговата поделба

.Поимот "труд воопшто" како апстракција што го кзгради 

класичната англиска политичка економкја е погрешно да ce иденти- 

фккува со Марксовиот поим "апстрактен труд". Всушност, поимот 

"труд воопшто" на определен начин ce поклопува со поимот "кон- 

кретен труд", бидејќи претставниците на класичната политичка екс 

номија "трудот воопшто", обично го сфаќале трудот во неговата 

’’конкретна” форма, т.е. како труд кој прокзведува определени уп< 

требни вредности. Ваквото сфаќање на покмот "труд воопшто" во с?

ce "наоѓа противречност и недоследност" бидејќи "младиот" Ma] 
ги критикува Хегеловите апстракции, додека "стариот" Маркс "т 
му нкв ги прифаќа", туку и поради тоа што кај определен број 
марксистички ориентирани мислители апстрактните категории ce 
сфаќаат само како |!производ" на мисловно-логичкиот процес, a 
не и како реалко, стварно постоечки (М.Доб. П. Свизи и др.) 
што е карактеристика и за добар дел на југословенски мислите' 
ли. Исто така тоа овозможува подобро да ce сфати поврзаноста 
и ка другите теориски поими што ќе следат во излагањето.
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сла на производство на употребни вредности тие го апстрахирале

независно од конкретната општествено-историска форма на појаву-

ваше ка човековиот труд, т.е. независко од конкретниот начин на

производство што најдобро го покажува, покрај другото и фактот

што тке и на производството засновано врз капиталкстичкист качин

на производство претежно гледале како производство на употребни

вредности, a не во основа како производство и на разменски вред-

ностк, производство на вишок 'на вредност, чија основна цел која

произлегува од таквиот капиталкстички начин на производство - е

оплодузање ка капиталот. A токму таа разменска вредност ка сто-

ката ja создава "апстрактниот труд". Затоа овој поим ("апстрак-

тен труд" е клучен и специфичен за оној начин на производство кој

ce карактеризира како производство на стоки, т .е . капиталистички-

от начин ка производство. Во овој начин на производство, како што

истакнува К. Маркс, "еднаквоста на различните трудови toto ooelo

(во секој поглед) може да ce состои само во едно апстрахирање од

нивните вистински н е е д н а к в о с т и, во сведување врз заеднички карак-

тер што го имаат како трошење на човечката работна сила, како ап-
13/страктен човечки труд". На тој начин "апстрактниот труд" ce 

појавува како супстанција на разменската вредност на стоката, би- 

дејќи тие (стоките) можат да ce разменуваат врз основа на она што 

им е заедничко, a тоа заедничко им е "општественото потребно ра- 

ботко време" за нивното производство, трошење на работната сила 

(мускулите и мозскот) во текот на тоа работно време. Осковата 

и суштината на прокзводствениот труд во услови на капиталистички- 

от начин на производство е "апстрактниот труд"^ за што подоцна ќе 

стане збор.

13/ К. Маркс, Капиталот, том први, Мисла, Скопје, 1975, стр.
14) Ibid. ѕ. 46, 47.
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Ho, прво да видиме како К. Маркс го дефинира трудот к. 

ко производител на конкретни употребни вредности за задоволувак» 

на соодветните негови потреби, трудот како генеричка суштина на 

човекот и оттука како вечек и нужек услов на неговата егзистен- 

ција. Таа определба К. Маркс ja изнесува во првата книга на Ка - 

питалот: "Пред cé, трудот е процес меѓу човекот и природата, пр< 

цес во кој човекот со својата сопствена дејност ja условува, ре' 

гулира и контролира кзмената -на материјата меѓу себеси и приро- 

дата. Спроти природната материја тој сам исталува како природна 

сила. За да ja присвои природната материја во форма погодиа за 

неговиот сопствен живот, тој ги става во движење, природните си 

ли на неговото тело, рацете и н о з е т е , главата дланките (курзи 

вот - П.Г.). Бидејќи со ова движење тој дејствува на природата 

надвор од себеси и ja изменува, едновремено со тоа тој ja изме- 

нува и својата сопствена природа. Тој ги развива задреманите во 

неа лотенции и играта на нејзините сили ja потчинува на својата 

сопствена власт... Ние претпоставуваме труд во таква форма, што 

му е исклучиво својствена на човекот. Пајакот врши операции што

лкчат на тие од ткајачот, a пчелите со градењето на восочните ќ«
лии засрамуваат некои луѓе - архитекти. Но и ока што најлошиот

Тархитект однапред го разликуваод наидобрата пчела е тоа што тозЈ,.
ќелијата ja има изградено во својата глава, пред да ja изработи 

во восокот. На крајот на процесот на трудот излегува резултат, 

што во почетокот на процесот веќе суштествуваше во претставата 

на работникот, значи идеално. Ока што го постигнува тој не е са 

мо измена на формите на лриродните предмети; тој едновремено ja 

реализира во природните предмети својата цел, што ja зкае, која
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како закон го определува видот и начинот на неговото дејство и 

на која тој мора да é ja потчкнк својата волја. A ова потчину- 

вање не е никаков осамен акт. Покрај напрегнатоста на органите 

што работат ce бара, за сето време на работата, и целесообразна 

волја, која ce пројавува како внимакке, и тоа толку повеќе, што 

помалку го кнтересира работникот содржината на самиот труд и ви- 

дот и начинот на неговото изведување, значи што тој помалку ce 

насладува во трудст како во игра на своите телесни и духовни. 

(курзивот - П.Г.).

Простите моменти на процесот на трудот ce целесообраз-

ната дејност или самиот труд, предметот на трудот и средствата
,.15/на трудот '

Од горната Марксова определба на трудот јасно произле- 

гуваат следните карактеристикк:

1. Процесот на трудот е целесообразна човекова дејност 

за создавање на употребни вредности со цел за задоволување ка чо- 

вековите потреби, процес на труд во кој на дијалектички начин ин- 

тегрално ce поврзани физкчката и умствена, телеолошката страна на 

трудот.

2. Процесот на трудот е "општ услов" за размена на ма- 

теријата меѓу човекот и природата, "вечен природен услов за жи- 

вот" на луѓето к со тоа не само што е независен од која бкло фор-

ма на тој живот, но уште повеќе, тој е општ на сите негови опште-
, 16/ ствени форми.

3. Како целесообразна човекова производствена дејност 

.'ГРУДОт. на човекот е sui generis (генеричка суштина) преку која

15/ Карл Маркс, Капиталот, том први, оп. цкт. 163, 164. 
16/ Ibid. ѕ. 169.
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тој ce опредметува и потврдува како конкретно историско постоеч 

ко битие.

Всушнсот, само по себе ce разбира дека трудот во него 

вото единство на физичката и духовната компонента, т.е. како ко 

кретен процес на создавање на употребни вредности за задоволува 

ње на конкретно-историските потреби на човекот е вршење ка сами 

от труд како работен процес и истовремено потврдување, отелотво 

рување на човековата сушност; Како што ce гледа ваквата определ 

ба на трудот на човекот ja апстрахира општествената поделба на 

трудот к сите познати историски форми на неговото манифестирање

Со оглед на фактот што човекот не произведува индивид 

ално, независно од другите луѓе, трудот на човекот е општествен 

како и човекот кој ги произведува своите материјални добра е оп 

штествено битие. Оваа општественост на процесот на човековиот 

труд било да ce реализира непосредно (како што било случај во р 

довската заедница или ќе биде реалкзирана во "асоцијацијата на 

посреднкте производителк" во комунистичката општествено-економс 

формација) или посредно, преку стоковната размена - производот 

трудот мора секогаш да подмири некоја општествена потреба и да 

отелотворува општественото потребно работно време за неговото г
17 /изведување. За било коза дејност да станува збор не може таг 

да ce разгледува без производствената човекова дејност зашто тг 

е основа ка секој вкд труд. Особеко тоа е кеизбежно ако ce плед: 

ра на соцколошкото поимање на човековиот труд. Во оваа смисла, 

ко што истакнува А. Хелер, трудот (work) е непосредната родна с 

јективација, чиј фундамект е производствениот процес, размена i 
материите меѓу природата и општеството и чиј резултат е матери;

17/ He1er, A., Svakodnevni život, Noiit, Beograd, 1978, s. 119.
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ната и тотална репродукција на општеството. Производите ка тру-

дот секогаш носат печат на општост по себе и речиси ништо не збо-
18/руваат за творечкиот поединец.

Основата на човековото потврдување како тотално и се- 

страно битие лежи во процесот на трудот како целесообразна (те- 

лесна и духовна) човекова производствена дејност во определени 

општествено-историски услови исто како што во други спротивни 

конкретни општествено-ксториски услови ce порекнува, место да 

ce потврдува, ce партикуларизира, ce подвојува, наместо да ce 

тотализира, да ги изразува сестрано своите неограничени можнос- 

ти и сл.

Со процесот на трудот ce поврзани речиси сите другк ак-

тивностк и дејности на поединецот и општествените групи. Така за

селскиот младинец и девојка да ce порасни значи, пред cé, да ce

порасни за работа ? мнозикството обичаи стојат во врска со врше-

њето на трудот, голем број ка меѓучовечки односк ce остваруваат

во текот ка трудот, поради работа ce склопувани бракови, децата

ce воспитувани к образувани за работа, значаен број морални по-

ими е сконцентриран врз трудот, дури и мнозинството ка празници
19/подсетува, на овоз или о н о ј  н а ч и н , на трудот.итк.

Процесот ка трудот е единствениот пат што води кон се-

стран развој на човековата личност, свесно владеење со себе и со

процесите во општествената заедница во која живее, реален пат кон

остваруЕање на вистикската човекова слобода. Во таа смисла со пра-
во истакнува Ѓерѓ Лукач, кога тврди дека не може да постои "права

слобода ако човекот, преку трудот себе си не ce формира во опште-
18/ Ibid. ѕ. 121.
19/ Ibid. ѕ. 122.
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ствено битие, ако слободата не е плод на неговата сопствена ак- 

тивност и победа кад неговата чиста органска природа. Слободата 

извојувана во првобитниот труд била примитивна, ограничена, но 

тоа ништо не менува на фактот дека и најдуховната слобода од на: 

висок ред треба да ce извојува со исти методи како и во случај i 

најпримитивниот труд, a резултатот во крајна инстанца е ист без 

оглед ка какво рамниште на свест тоа ce случува, власта ка родоз 

ката едикка. над својот сопствен прост природен скнгуларитет. Во

оваа смисла веруваме дека трудот навистина може да биде сфатен i

како модел на човековата слобода од било кој вид. „ 20/

Меѓутоа, за време на процесот на трудот, "трудот постс

јано ce преобразува Фд формата на двкжење во формата на битие,

од формата на дејност во формата на предметност"^1/ и тоа во за-
22/висност од определек начин ка производство.Ј

20/ Lukač Djerđj, Odnosi subjekta i objekta u radu i posledice 
tih odnosa, "Savremenost" (N.S.), 3, 1977, str. 238.

21/ Карл Маркс, Капиталот, том први, on. цит. стр. 173.
22/ Поимот "качин ка производство" што го изградил К. Маркс има 

мошне големо значење за сфаќањето не само за формите на раз- 
војот на трудот, туку и за класната структура на соодветнио' 
образовен скстем. Иако под овој поим често пати разните марз 
систички оркектирани мислители подразбираат различни нешта, 
сепак тргнувајќи од текстот и контекстот на "Прилогот кок 
критиката на политичката" каде Маркс го изградува овој поим 
под него треба да ce разбкраат степенот на развиток на про- 
изводните сили и типот на продукционите одкоск, т.е. во сми 
сла на поимот економска структура на општеството." Во тој к> 
текст Маркс и зборува за општиот закон на општествениот раз 
виток, т.е. дека "начинот ка производство ка материјалниот : 
вот на луѓето го условува нивнкот социјален, политички и ду: 
вен живот воопшто".
Според Е . Балибар категоријата "начин на производство" содр: 
суштинскк моменти на општествениот процес на трудот со што 
ториските поимни определувања на специфичните форми на прои 
водство, присвојување, сопственост итн. на начин типичен за 
анализа на капиталот преоѓаат во формулирање ка целото општ 
ство (Вид. пошироко кај С. Lengewie, Azijski način proizvod 
nje i nerazvijenost, Marksizam u svetu, br. 4, 1976, s. 28)
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Маркс и под самиот поим производство обично подразбира

определен процес на труд и поделба на трудот. Трудот сфатен во

смисла на целесообразна производствека дејност на човекот како

генерична сушност ка човекот и како "вечен услов" на неговата ег-

зистенција, не треба да ce сфати врз основа на формално-логички-

от процес на мислење како "метафизичко", "инструментално и техно-
23/логицирано дејание" како што го сфаќа Ј . Хабермас. Несфаќањето 

на двојниот.карактер на трудот - т.е. трудот како производствен 

процес на употребни вредности за задоволување определени човеко- 

ви потреби и"апстрактниот труд" како процес на производство на 

разменски вредности, стоки чија цел не е непосредно задоволува- 

ње на човековите потреби туку изнесување на пазар и нејзино раз- 

менување што е израз на развитокот ка општествената поделба на 

трудот , го доведоа Ј. Хабермас и сличните Марксови "интерпрета- 

тори", до погрешно интерпретирање и критика на Марксовото сфаќа- 

ње на трудот. И токму во услови на развој на општествената подел- 

ба на трудот, конкретно во условк на капиталистичкиот начкк на 

производство каде целта е не само производство ка разменски вред- 

ности, туку и создавање на што поголем вишок на вредност, трудот 

на работникот вистински (а не вс нечие сфаќање добива "инструмен-

Но, Е . Балибар, ce чини, поимот "начин ка производство"го сфа~ 
ќа потесно, земајќи ги предвид само производствеките односи, 
што ce гледа од следното: "Основната карактеристика ка секој 
начин на производство ja сочинува природата на односите на про- 
изводство што тој начин ги претпоставува к репродукува, помеѓу 
непосредните производители (производствените работкици), не- 
производителите и материјалните средства на производството."
(Е. Balibarf Višak vrednosti i društvene klase, Marksizam u 
svetu, 1, 1978, s. 14). Co поимот "начин на производство" те- 
сно е поврзан и Марксовиот поим "општествено-економска форма- 
ција" за што подоцна ќе напоменам.

23/Вид. Habermas Ј., Saznanje i interes, Nolit, Beograd, 1975, 
str. 52-74.
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талко" својство, станува средство за одржување ка животот. Но т;

ка трудот не ce јавува како генеричка суштина на човекот, туку

отуѓекиот труд во кој човекот ce порекнува, наместо да ce потвр-

дува како човек? услови во кои работната скла на самиот труд ста'

кува стока. Маркс тоа убаво го изнесува во Наемниот труд и капи 

24/
талот.

Но, трудот ке бил секогаш наемен труд. Така робот не 

му ja продава на својот господар својата работна сила, исто Ka
no што ни волот не му ja продава на селанецот својата работа... 

Самиот тој е стока, но работката сила не е негова сила. Кметот 

(крепосниот) продава само дел од својата работна сила. Тој не Д( 

бива награда од сопственикот на земјата: сопственикот на земјат-

добива од него извесен данок... Слободниот работник, меѓутоа, с
« 25/продава себе ск, и тоа на делови.

Поделбата на трудот започкува уште пред класните општ 

ствено-економски формации и тоа како природна поделба на трудот 

т.е. како поделба според полот и возраста и која со развојох на 

производккте сили и односи cé повеќе ce претвора во општествена 

поделба на трудот. Токму оваа општествена поделба која ce израз 

ва, прво, во одвојувањето на земјоделието и сточарството, потоа 

во нивните рамки одвојуваљето на занаетчиството и подоцна тргов 

јата е основата за појавувааето на вишокот на производи како и

24/ "но дејствувањето на работната сила - трудот (во текстот по 
грешно е преведен со работа - П.Г.) - тоа е жквотната дејно 
на работникот, пројавување ка неговиот живот. И оваа животн 
дејност работникот му ja продава на друг за да ск прибави п 
требни животни средства. Според тоа, неговата животна дејно 
за него е само средство за одржување на животот. Тој работи 
за да живее. Тој к не го смета трудот во својот живот, нешт 
повеќе - трудот е жртвување ка неговиот живот. Тој, трудот 
стока што работникот му ja продал на друг. Производот ка не 
говата дејност не е, според тоа, цел ка неговата дејност." 
(К. Маркс, Наемен труд и капитал - надница, цена, профит, 
"Култура", Скопје, 1975, стр. 25).

25/ I b i d . , ѕ . 26.
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вишокот на вредност што почнал да ce присвојува од страна на не- 

производителкте. Тој е почеток на процесот на одвојување на про- 

изводителите (создавачите ка производите и вишокот на вредност) 

од средствата за производство, создавање на пркватната сопстве- 

ност, одвојување на физичкиот од умествениот труд; тоа ce такви 

процеси што ja означуваат материјалната основа на класната опште- 

ствена структура.

К» Маркс мошне пластично ja опишува поврзакоста на при- 

родната и општествената поделба на трудот, особено процесот на 

настанување на втсрата од првата. Во таа смисла тој пишува дека 

различки заедници кајдуваат во нивната природна околина различ- 

ни средства за производство и различни средства за живот. Затоа 

ce разлккуваат по качинот на прокзводство, по начинот ка живеење 

и по производите. Ете, оваа природно изникката различност, истак- 

нува Маркс, е тоа што при допкрот меѓу заедниците предизвикува 

размена на производкте, a со тоа и постепено претворање на овие 

производи бо стоки. Размената не создава различност меѓу сферите 
на производство, туку овие различни сфери ги доведува во одкос и 

така ги претвора во помалку или повеќе една од друга зависни гран- 

ки на едно целокупно општествено производство. Овде изникнува оп- 

штествената поделба ка трудот преку размената на првобитно разли- 

чни ко една од друга кезависни сфери на производство. Таму, каде 

што излезната точка е физиолошката поделба ка трудот, посебните 

органи ка едно непосредно сврзано цело ce раставуЕаат еден од друг, 

ce разлагаат, - при кое главниот поттик за овој процес на разложу- 

вање го дава размената на стоките со туѓкте заедници - и овие ор- 

гани ce осамостојуваат до таа точка, до каде што ce запазува врс-
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ката меѓу разлкчните трудови преку размената ка прокзводите как‘ 
26/стоки. На тој начин к поделбата на трудот добива свои најраз'

виеки облици во услови ка окој качин ка производство за кој е к

рактеристично производство^на стоки за пазар со цел за оплодува

ње на капиталот. Во развиенкот систем на размена, чиј израз е п

ркчниот однос всушност ce разбиенк, исккнати прангите на личнат

зависност, разликите во крвта, разликите во образованкето итн.

(личните пранги барем изгледаат снте како лични односи) и ce чи

дека икдивидуите независно (таа независност воопшто е само илуз

ja и поточно би требало да ce вика рамнодушност - во смисла на

индиферентност), слободно ce судруваат и во таа слобода ce раз-

менуваат; но така тоа му ce чики само на окој кој апстрахира од

условите, од условите на егзистенција (а овие пак ce независни

од индивидуите и ce јавуваат иако ги para општеството, така да

ce каже како природни услови, т.е. како услови кои индивидуите

не можат да ги контролираат , под кои тие индивидуи доаѓаат во 
27/ _допир. Оттука и производството на стоки к вишок на вредност 

како цел сама за себе наспроти живата работна сила, нивкото по- 

стоење како капитал означува објективна воздржана рамнодушност 

туѓост ка објективните услови на трудот спрема живата работна с 

ла, кок одат така далеку што тие услови истапуваат спрема лично 

ста на работникот во личноста на капиталистот (како персонифика 

ција со сопствена волја и интерес), тоа апсолутно раставување, 

одвојување на сопственоста, т.е. вистинските услови на трудот о
26/ К. Маркс , Капиталот, том први, ... оп. цит. стр. 313.
27/ К. Marx, Temelji slobode, osnovi kritike političke ekonomij 

(Grundrisse), op. cit., str. 61.

%
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живата работна сила - тоа што тие услови истапуЕаат спрема жива- 

та работна сила како туѓа сопственост, како реалност на друга 

правна личност, апсолутно подрачје на кејзината волја... така 

апсолутно раздвојување на сопственоста и трудот, на живата рабо- 

тна сила и условите ка нејзкното реализирање, на опредметениот 

и живиот труд, на вредноста и дејкоста што ja создава... тоа рас-

тавување cera ce појавува исто така како производ на самиот труд,
« • 28, како опредметување, обзективирање на неговкте сопствени моментк.

На тој начин ce покажува неразделното единство на по- 

делбата на трудот и сопственоста на средствата за произвсдство. 

Многу често во современата марксистичка литература може да ce 

сретне одвоено и независно разгледување (и сфаќање) на категори- 

ите поделба ка труд и сопственост. Причините на овој факт ce раз- 

лкчни меѓу кои можеби основната лежи во самото поимање на подел- 

бата на трудот и сопственоста, особено кога оваа вторава ce сфа- 

ти само како однос меѓу луѓето и предметите (производите), a не 

и суштински како определен конкретно-историски општествен одкос, 

како и кога таа ce разгледува само како дадена состојба, a не и 

како определен процес. Ваквите сфаќања дотаму поизненадувачки 

дејствуваат доколку ce има предвид к фактот што Маркс и Енгелс 

експлицитно изнесуваат за неразделното единство на поделбата на 

трудот и пркватната сопственост, дури и повеќе како два "исто- 

ветни изрази - во првкот во врска со дејноста ce искажува исто
29 /што во другиот ce искажува во однос на производот на дејностаУ 

Во оваа смисла тие истакнуваат дека "разните степени на развиток 

ка поделбата ка трудот ce исто толку и разни облици на сопстве- 

ност, т.е. секој степек ка поделба на трудот ксто така гк опре- 

28/ Ibid., ѕ. 160.
29/ K. Marks - F. Engels, Nemačka ideologija, I knjiga, op. cit.s. 3.
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делува и меѓусебните односи на индивидуите во врска со материја'
30/лот, орудието и производот на трудот." Поделбата на трудот и

сопственоста во различните историски епохи ce развивала различ-

но во завксност од разлкчните системи на општествени односи. От

тука и "стремежот да ce одреди сопственоста како кезависен од-

нос, како посебна категорија, како апстрактна и вечна кдеја, не

претставува кишто друго освен една метафизичка или правна илузи 
31/ja". ' Развиените облици низкои поминува поделбата на трудот

врз основа ка капиталистичкиот начин на производство ce: коопер

цијата, мануфактурата, машинизацијата к автоматизацијата. Всуш-

ност, и капиталистичкото производство "почнува вистикски дури т

му, каде што еден ист индивидуален капитал зема на работа пого-

лем број работници, зкачи каде што процесот на трудот го проши-

рува својот обем и дава производ во погслем квантитативен разме

Дејствувањето на поголем број работници во едно исто време, ка

исто место (или ако ce сака, на исто поле ка трудот) за произво

ство на една иста сорта стока под комакда ка еден ист капиталис

историски к поимно ja прави излезната точка на капиталистичкото 
32/производство". Ова е мошне значајно за понатамошкиот развој

на поделбата на трудот, бидејќи едновремената употреба на пого-

лем број работници "предизвикува револуција во материјалните. ус

лови на процесот на трудот." Одредени форми на кооперацнја ce с

тнуваат во робовладетелството и во феудализмот. Но, тие ce спор

дични форми кси ce засновуваат врз одкосите на непосредното влѕ
деење и потчинетост. Напротив, истакнува Маркс, капиталистичкат

форма- на кооперација уште одкапред има за претпоставка слободев 
30/ Ibid. ѕ. 1731/ К. Маркс, Беда на филозофијата, Ќултура, Мисла, Скопје, 197 

стр. 144.
32/ К . Маркс, Капиталот, том први, оп. цит., с. 288.
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наемен работник што му ja продава својата работна сила на капита-

лот. Историски таа сепак ce развива во спротивност спротк селско-

то стопанство и спроти независниот занаетчиски труд, било тој да

има еснафска форма илк не. Меѓутоа, спроти нив капиталистичката

кооперација не ce јавува како некоја посебна форма ка коопераци-

јата, туку самата кеоперација ce јавува како една историска фор-

ма што му е својствена на капиталистичкиот начин на производство
33/и него го прави специфично различен. Hej зината претпоставка,

едновремеко да работи еден поголем број наемни работницн во еден

ист процес на трудот, ja прави излезката точка на капиталистич-

кото производство. A ова ce совпаѓа со самиот облик на капитал- 
34 /от. ' Во таа смисла Маркс и ja дефинкра кооперацијата како "фор-

ма на трудот во која планомерно еден крај друг и еден со друг ра- 

ботат мнозина во еден ист процес на производство или во различни,

но меѓу себе сврзани процеси на производството, ce вика коопера- 
ција. н35/

Самата кооперацкја во развојот на капиталистичкиот на- 

чин на производство предизвкка значајни промени: 1) иагло ja зго- 

леми производноста на трудот, ja поевтини вредноста на стоките и 

воопшто ja зголеми економијата во употребувањето на средствата за 

производство, со што ce поопштествуваат условите на трудот за ра- 

злика од распрснатите и релативно скапите средства за производ- 

ство на изолиранкте, одделните самостојни работници или мали мај- 

стори, дури и тогаш ако мнозината работат заедно во едни просто- 

рии, a не едни со други; 2) со кооперацијата не ce зголемува са- 

мо индивидуалната работна сила туку ce создава масовна производ-
33/ Ibid.g ѕ . 299 . 
34/ Ibid.
35/ Ibid., s . 291.
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на сила без што фактички нема ни капиталистички качин ка произ- 
водство; 3) целината на закаетот за изработка на еден вид стока 
што ja иЗЕршувал индивидуалниот работнкк или мајстор ce раста- 
вува во одделки производни операции кои во формата на капитали- 
стичката кооперација ги извршуваат одделни каемнк работници ot
ic ако ja продале свсјата работна сила ка капиталистот, со што ce 
скусува и работното време за нејзиното производство; 4) капита- 
листичката кооперација е основната форма и у^лов што го овозможз 
и започна процесот на концентрацијa на работната наемна сила и 
процесот на централизацкја на средствата за производство што по- 
доцна во полн израз ќе дојдат во фабричкиот систем на производ- 
ство; но од друга страна, пак, самата кокцентрациja на поголеми 
маси средства за производство во рацете на одделни капиталисти 
претставува материјален услов за кооперациј ата на наемните рабО' 
тници; 5) со самата концентрацијa на средствата за производство 
во рацете на капиталистите, од една страна и со кооперациј ата н. 
мнозина наемнк работници ce развива и "командата на капиталот в< 
нужност за изведување на самиот процес на трудот, во вистински 
услов на производството; командата на капиталистот на производ- 
ното поле cera станува ксто така кеопходна како командата на ге' 
нералот на бојкото поле " .36/g ̂ ова има за цел максимално 
можно зголемување на вишокот на вредкоста , максимално можно сам< 
оплодување на капиталот, максималка можна експлоатација на прои 
воднкот наемен работнкк, што ce покажува дека кооперацијата, ка: 
и мануфактурата, машинеријата и аЕТОматизацијата, за што подолу 
ќе стане збор, не ce само облици на техничката поделба на трудо'

36/ Ibid. ѕ. 295.
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туку и посебни раззојни степени на општествената поделба на тру-

дот; 7) со кооперацијата започнува процесот на деквалификација и

парцијализацијa на занкмањата (занаетите) во процесот на обучу-

вање и школување. Ако во претходната фаза работникот го "изучу-

ваше" целиот процес (сите операции) за производство на одреден

вкд стока, во капиталистичката форма на кооперација започкува

процесот на обучување само за еден вид операцни, a подоцна само

за едка. На. тој начин работникот псчнуЕа да ce претвора во про-
ста, монотона продуктивна сила од која не ce бара посебна умеш-

ност ниту пак, особени телесни ни духовни напори, бидејќи негова-
37 /та работа може да ца врши секој. Со тоа ce потврдува во прак- 

тиката, на дело, дејствувањето на општиот закок кој ce изразува 

во тоа што колку расте поделбата на т р у д о т , толку трудот станува 

попрост. Овој закок, што го откри К. Маркс, уште повеќе доаѓа до 

израз во мануфактурната и машинската фаза на развој на капитали- 

стичкиот начин на производство.

Имено, процесот на настанувањето на мануфактурата е 

двоен; од една страна таа произлегува од комбинацијата ка раз- 

нородни, самостојни занаети, што ja губат својата самостојност 

и стануваат до таква мера еднострани, што во процесот на произ- 

водството на една иста стока тие прават уште само делски опера- 

ции што ce дополнуваат една со друга; и од друга страна, тоа про- 

излегува од кооперацијата на еднородни занаетчии што го раставу- 

ваат истиот индивидуален занает на неговите различни посебни опе- 

рации и ги изолираат и осамостојуваат до таков степен, што секо- 

ја од кив станува ксклучива функција на еден посебен работник.

37/ К . Маркс, Наемен труд и капитал, оп. цит., с. 49.
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Во таа смисла каква и да е нејзината посебна излезна точка во

овој кли оној случај, нејзиниот завршен лик останува ист - еден
38/производен механизам чии органи ce луѓето. ' Во мануфактурниот

начин на производство уште посилно ce развива и зацврстува рас-

тавувањето на занаетчиската дејност на нејзините различни дел-

ски операции, на cé поедноставни и попрости дејствија што треба

да ги извршуваат одделките работници кои ce оспособени само за

вршење на една од тие операции. Во таквите услови на мануфактур

ното производство кога одделниот работник низ целиот работек ве

извршува само една иста проста операцкја макар колку да е тоа и

вршување виртуозно, сепак целиот кегов оргакизам го претвора во

кејзин "автоматски едностран орган и следствено нему му треба п

малку време отколку на занаетчијата, што кзведува едка подруга

цела редица операции; но комбинираниот вкупен работкик, што го

образува живиот организам ка мануфактурата ce состои исклучиво
39 /само од такви еднострани делски работници."

Улогата и општествените последици од мануфактурната п

делба ка трудот ce мошне значајни и двојни: од едка страка, таа

уште повеќе ja зголеми продуктивноста на трудот, го скрати потр

бното работно време на сметка на зголемување на вишокот на труд

особено зголемување на релативнкот вишок на вредност, што го за

брза и процесот на самооплодување на капиталот; таа ги упростув

ги подобрува и ги умножува видовите на орудија на трудот усогла

сувајќи гк со посебните функции и способноста на делските работ

ници; a од друга страна, таа услови кзолирање на разлкчните фаз

38/ К. Маркс, Капиталот, ...оп. цит., с. 301, 302.
39/ Ibid.
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на производството, што "стануваат самостојни една спроти друга 

исто така како многу занаетчиски делски работи"; трудот уште по- 

веќе ce разграничува на физичко извршување од страна ка делските 

работници и на деспотско управување од капиталистите и кивните 

"офицери" и "подофицери" со што ce забрзува и зголемува создава- 

њето на релативен вишок на вредност, a со тоа и зголемуЕање на 

експлоатацијата и отуѓеноста на наемната производна сила.

Со оглед на фактот -дека различните функции на целокуп-

ниот работник ce попрости или посложени и неговите органи, инди-

видуалните работни сили бараат разлкчни степени на образованост

и според тоа имаат мошне различна вредност. Оттука, мануфактурна-

та поделба на трудот создава и развква едка хиерархија од работни

сили на кој a одговара едка скала од работнички наемнини со што,

од една страна ce обезвреднува, деквалификува наемниот работник, a

од друга страна ги зголемува противречностите во рамките на ра-

боткичката класа, a со тса и отапување на нејзикиот револуционе-

рен отпор. Тоа што го губат наемните производки работккци во про-

цесот на мануфактурниот начин на производство,ce концектрира во

капиталот како нивка спротивност. Мануфактурната поделба ка тру-

дот доведува до тоа, "да им противстојат на работниците духовни-

те потенции на матеркјалниот процес на производството како туѓа

сопственост и како сила која господари кад нив; овој процес на

раздвојување почнува во простата кооперација, каде што капитали-

стот спроти одделнкте работници ги претставува единството и вол-

јата на општественото работко тело; a потаму, тој ce развива во
40 /мануфактурата, го осакатува работникот во делски работник" и

41/го "претвора во кретен".* Според К. Маркс, овој процес на pas-

40/ Ibid., s. 321.
41/ Ibid., s. 320.
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двојување на духовните потекции од делските работкици завршува

во крупната индустрија, која ja одделува науката од трудот како

самостојна потенција на производството и ja натерува во служба 
42/на капиталот.

Оттука, овој втор аспект на капиталистичката мануфакт:

рна поделба на трудот која ce изразува не само во поделбата, ра:

двојувањето, расцепкувањето на производствената дејност на труд<

туку и поради тоа што со својата "сопствена поделба ja напаѓа hi

дивидуата во нејзиниот животен корен" таа прва "дава материјал з
• „ 43/поттик на индустркската патологиза .

Меѓутоа, капиталистичкиот начин на производство како

производство ке само на стоки, туку и на вишок (релативен) на B]
дност станува карактеристичен и доминантен со развојот на крупн;

та индустрија која е заснована врз таков облик на поделба на тр;

дот кој ce карактеризкра со прокзводстЕО на машини. Тука веќе и:
лезната точка на овој капиталистички начин на производство не с<

наоѓа во работката сила како во фазата на мануфактурната поделб.

на трудот, туку во средствата на трудот чие оличение ce самите

машики. Машината, во овие услови, го заменува работникот, однос-

но машината која сама ce движи (т.е. има сопствена погонска

ги извршува "со своите алати истите операции што работникот ги

извршуваше порано со слични алати". На тој начин таквата машина

ja каправи не само реално можна туку и "нужна" индустриската ре

волуција. Машиката, како што истакнува К. Маркс "од која произле

гува индустриската револуција, го заменува работнккот што ракув

42/ Ibid., ѕ. 321.
43/ Ibid., ѕ . 323.
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само со еден алат, со еден механизам што одеднаш оперира со маса

еднакви кли еднородни алати, a го движи една единствена движечка

сила" макар каква и да е нејзината форма. За разлика од ману-

фактурната поделба на трудот каде, како што видовме, процесот на

трудот е разделен на спределени операцки кок може работникот (или

работниците) да ги извршува одделно к независно, во машинската

(фабркчката) поделба на трудот владее ке само определена поврза-

кост, туку и континуитет меѓу извршувањето на одделните операции

к процеси на трудот. Развојот на машините cé повеќе ja прави кз-

лишна употребата на силата на мускулите на работникот иако во ка-

питалистичките услови не доведува и до соодветен духовен развој

ка работникот , односно до смалување на поделбата на умствен и фи-

зички труд. Напротив, поделбата на трудот во машинеријата уште по-

веќе ja зацврстува таа одвоеност меѓу умствениот и физичкиот труд

отколку што тоа било во простата кооперациј a и мануфактурката по-

делба ка трудот. Но пред да ce разгледаат општествените последици

од поделбата на трудот во машинеријата треба да ce истакне двој-

ниот карактер на машинеријата во капкталистичкиот начин на произ-

водство. Имено, од една страна, капиталисткчката примена на машк-

неријата го револуциокизира самиот начин на трудот како и карак-

терот на општественото работно тело, на таков качин, што крши се-

каков отпор против оваа тенденцкја; од друга страна, таа произве-

дува едно прекумерко работничко население - кое мора да ce препу-
45/штк на законите што ги диктира капиталот, работничко население 

од кое cé повеќе ce исцедува енергија за создавање ка вишок на 

вредност и cé повеќе ce отуѓува како родно, генеричко, човечко

44/ Ibid. , ѕ . 333. 
45/ Ibid . , ѕ . 360 .
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население. Toj двоен карактер на машината во услови на капиталк-

стичката поделба на трудот произлегува од карактерот на капита-

листичкиот начин на производство, поточно речено од двојниот ка-

рактер на стоката како производ со своја употребна и разменска

вредност. Машината, не само апстрактно, во мислата, туку и во

стварноста, е едккство на целесообразно употребно средство за

производство на употребни вредности (добра) и кснстантен (пос-

тојан) капитал за пркмена и унотреба на работната сила со цел з,

скратување на потребното работно време и продолжување на вишоко'

на работно време што има за последкца поефикасно оплодување на

капиталот. Во машината без превез доаѓа до видело отелотворува-

њето на апстракткиот-труд. Во таа смисла, машината како средств!

на трудот, т .е . како составна компонента ка производните сили,

во капиталистичката поделба на трудот ce јавува како "средство

за производство на вкшок на вредност" иако како што е познато и

што докажа К. Маркс, самата машина како отелотворен микат труд н.

работникот не создава кова вредност, туку само пренесува дел на

ковата вредност што едикствено ja создаваат производните наемни

работници. Оттука, основната суштина на употребата на машиката

капитализмот ке е создавање (произведување) на употребни вредно

сти, туку тоа е средство и цел за создавање (произведување) на

релативен вишок на вредност што е условено од класниот кнтерес

на владеачката буржоазија, бидејќи во однос на работникот е "са

мо апстрактна основа за разликување на туѓите цели за да ce одр

сопствената егзистенцијa ". ' Оттука, машинеркјата кема само дв

ен карактер на природен и општествен облкк, туку и нејзиниот оп

46/ H.D. Bahr, Klasna struktura mašinerije, napomene uz oblik 
vrednosti, Marksizam u svetu, 10, 1974, s. 91.
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штествен облик, од своја страна, е двоен; тоа е она што овде ce

подразбира под "класна структура". Од една страна, таа како оп-

штествен облик има за цел присвојување на неплатениот труд ка

производно наемен работник; од друга страна, таа има апстрактен

вид ка целесообразен услов за создавање на употребни вредности

било кога да бара општествената потреба - вид што стекнува важе-

ње само индиректно, со пресвртување на одкосот средство - цел.

Тоа што овие два општествени'облици ка машинеријата не ce израз

на некое остроумно диференцирање само го "докажува" секоја кри-

за на хиперпроизводство во кое овие два облици вистински присил-
47/но дезствуваат еден против другиот. Ова е мошне значацно да 

ce истакне, бидејќи постојат сфаќања, кои често ce повикуваат и 

на К. Маркс, за тнр. "неутралност" на машинеријата и технологи- 

јата што е идејна основа на конзервативната теорија за такакаре- 

чената "научно-техничка револуција", a за што подоцна ќе стане по- 

веќе збор.

Од изложеното јасно произлегува поврзаноста меѓу опште- 

ствената и техничката поделба на трудот. К. Маркс распраЕајќи уш- 

те во делот за мануфактурната поделба на трудот во првиот том од 

"Капиталот", разликува два вида на поделби: поделба на трудот во 

рамките ка мануфактурата (работилницата, подоцна во фабриката) и 

поделба на трудот во општеството. Од Марксовата анализа, a и во- 

обичаено во марксистичката литература е, под техничка поделба на 

трудот да ce подразбира поделбата ка трудот во рамките на фабри- 

ката, претпријатието, a псделбата на професии, слоеви и класк во 
општеството како општествена поделба на трудот. Овие два вида на

47/ Ibid
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поделба на трудот меѓусебно ce дкјалектички поврзани и взаемно

условуваат. Во таа смисла К. Маркс пишува дека "мануфактурната

делба на трудот сака поделбата на трудот во рамките на општеств

то веќе да е развиена до извесна степен на зрелост; и обратно,

нуфактурната поделба на трудот, од своја страна, со реакција ja
48/развива и помножува оваа општествена поделба ка трудот". ' Всу 

ност, хиерархиската класна поделба во општеството ce изразува в 

хиерархиската поделба на трудот во фабриката, претпријатието и 

обратно, како што двете ce изразуваат во образовната хиерархија 

во училиштето.

Ова е потребно да ce нагласи затоа што cé уште постој 

сфаќања што техничката поделба на трудот да ja разгледуваат нез 

висно од општествената поделба ка трудот,"*^ или пак сфаќања кс 

било да не прават разлика меѓу овие два вида поделба на трудот 

едната ja идентификуваат со другата.

Од посебно зкачење е исто така разликувањето на подех 

бата на трудот на производен и непроизводен труд што Маркс екс- 

плкцитно го разјаснува, бидејќи ова разликување го воведува А. 

Смит , но тоа е во согласкост со неговата буржоаска ограниченоса 

на сфаќањето на поделбата на трудот. Основата во разграничување 

то меѓу производкиот и непрокзводниот труд лежи во двојниот ка- 

рактер ка трудот што произведува стоки, односно во поделбата he 

конкретен к апстрактен труд. Токму врз капиталистичкиот начик 

производство може да ce направи разлика меѓу производен и непрс 

изводен труд независно од самата содржина на рабстата. При опре

48/ К. Маркс, Капиталот, том први, ...оп.цит., с. 314.
49/ Вид., V. Tjagunenko, Podjela rada kao osnovni oblik razvoje 

društvene proizvodnje, Marksizam u svetu, 2-3, 1976.
50/ Вид., Marc Rakowski, Savez kapitala i nauke, Marksizam u ѕл 

tu, 1, 1978.
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делбата на поимот производен труд К. Маркс тргнува од суштината
51/и целта на капиталистичкото производство коца ce состои во про-

изводство на вишок на вредност, но за тоа повеќе подоцна.

Разликување на овие облици на производен и непроизводен

труд е мошне значајно за поимањето на работничката класа во капи-

тализмот што е едно од клучните прашања во сфаќањето на класно-

социјалката структура ка капитализмот, за што ќе стане подоцна

збор, a во врска со што има недоразбирања и во современата марк-

систичка литература, a особено кај застапнкците на теоријата на

"научно-технолошката револуција".

Меѓутоа, да ce вратиме на поделбата на трудот во машин-

скиот капиталистички начин на производство. Основното начело и во

машинското производство ce состои во "разложување на процесот на

производството на неговите составни фази. Затоа машинеријата на-

влегува во мануфактурата де во овој де во оној одделен процес. Со

тоа ce распаднува кивниот цврсто искристалкзиран строј што про-

излегува од старата поделба ка трудот и им отстапува место на не-

прекинатите измени." ' Оттука машикската поделба на трудот го

револуцконкзира процесот на производство, нагло и до неслутени

граници ja зголемува продуктивноста на трудот, го направи неодр-

жливо продолжувањето на работниот ден во смисла на апсолутниот

вишок на вредност, иако фактички го зголеми вишокот на работното
53/време во смисла на производство на релативен вкшок на вредност.

Со оглед на фактот што во машинскиот начик на производ-

ство до крајна граница ce одвојува духовната компонента на трудот

51/ Marks К . , Rezultati neposrednog procesa proizvodnje, Rukopis 
neobjavljene šeste glave Kapitala (I), IC "Komunist", Beograd, 
1977, s. 64.

52/ K . Маркс, Капиталот, том први, on. цит. с. 405.
53/ Ibid.
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од производниот работник, до крај му е одземена можноста да пла- 

нира во процесот на трудот, работникот извршува само определена 

парцијална, елементарна операција во целокупниот циклус на про- 

изводство, операција која работникот го приврзува за машината к< 

ко мајчината папочна врвца што го приврзува сопственото дете. Тг 

ка во оваа фаза на развој ка капиталистичкиот начин на производ- 

ство ce довршува пресвртот во процесот на производството каде о] 

дието од помошно средство на -производителот во занаетчискиот, па 

донекаде во мануфактурниот начин на производство ce претвора во 

владеачки фактор над човекот, т.е. работникот му служи на оруди- 

ето (т.е. машината) на производство.

Сведувањето ка процесот на трудот врз извршување на е;

ноставна проста операција во модерната капкталистичка примена н;

машинеријата овозможи работникот да може да ce вклучи во разли-

чни фази и области на производството. Со тоа работникот лесно м<

же да ce префрлува од една гранка на производство во друга; сд <

но претпркјатие во друго. Во таа смисла сликовно истакнува Ѓ. Л,

Граса кога вели дека добар чеЕлар би можел да стане исто така д<

бар дрводелец дури после долго обучуваше (во услови на занаетчи

ско производство). Но работникот на голема фабрика за чевли мож

да работи и во голема фабрика ка намештај што ce изградува во с

рии исто онака како што работи и во фабриката за чевли. Освен т

секој работник може да ce замени со секој друг работник. Физичк

труд овде е одвоен од иителектуалниот труд, од "духовните потен

ции на процесот на производство” кок му ce подредуваат на капит

лот, кои капиталот ги "апсорбира", кои стануваат функција на ка 
54/питалот. Тоа е во духот на она што К. Маркс го нагласува во

54/ G . La Grassa, "Apstraktni" rad i "stvarna" eksproprijacija 
proizvodjača, Marksizam u svetu, 2-3, 1976, s. 340.
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Наемниот труд и капиталот дека во услови на капиталистичкото 

машинско производство ,!работникот ce претвора во проста, моно- 

тона производна сила од која не ce бараат особени ниту телесни 

ниту духовки напори; cera неговата работа може да ja работи се- 

ко ј . "

Машинериј ата предизвикува големи последици во големи

размери: оекаде каде ce воведе таа предизвика заменување на изу-

чените (квалификуваните) работници со неизучени (неквалификува-

ни), мажите со жените, возрасните со децата така што како истак-

нува К, Маркс "присилниот труд за капиталистот не го узурпирал

само времето ка детските игри туку и слободниот труд што ce вр-

шел за нуждите на самата фамилија во домашниот круг, во рамките
55/на моралните граници," При тоа, машинеријата ги фрла на па- 

зарот на трудот сите членови на работничката фамилија така што 

вредноста на работната сила од мажот ja поделува на целата не- 

гова фамилија со што ce обезвреднува и неговата работна сила, 

a и ja зголемува конкуренцијата меѓу самите работници. Оттука 

на пазарот на трудот ce појавува тенденцијата на опаѓање ка вре- 

дноста ка работната сила, односно на наемнината. Машината, како 

што истакнува К. Маркс, ce злоупотребува, за да ce претвори са- 

миот работкик уште од дете во дел на некоја делска машина, Во 

мануфактурата и занаетот работникот ce служи со алатот, во фа- 

бркката тој é служи на машината. Во мануфактурата работницкте 

ce членови на еден жив мехакизам додека во фабриката суштеству- 

ва еден мртов механизам, независен од нив, a тие ce прксоедине- 

ти кок кего како жив придаток. Додека машинскиот труд до крај- 

55/ К. Маркс, Капиталот, том први, оп. цит„ с. 349,
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кост го кзморува нервниот систем, дотогаш тој ja потиснува мно- 

густраната игра ка мускулкте и гк плени сите слободни телесни 

и духовни дејности. Зголемената и иеиздржлива интензивност на 

трудот проследена со "касарнската дисциплина" што ja одржуваат 

разнкте фабрички "офицери" и "подофицери" трудот ка работникот 

го прави средство за мачење, целосно отуѓување на неговата ге- 

неричка сушност, зашто "машината не го ослободува работникот 

трудот, туку неговиот труд -од содржината". Така машината кога € 

под владеењето на капиталот станува средство на најсурова екс- 

плоатацкја на производниот наемен работник. Машинскиот фабркчк! 

начин на производство го "концентрира капиталот и уште повеќе 

го раздроби човекот'.'^^ Таквиот карактер на трудот и убиствена- 

та експлоатациј a не само на возрасните мажи туку и ка жените и 

децата силно ce одразува и врз нивната здравствена состојба Ko

ja ce влошувала cé повеќе и често завршувала со прерана смрт 

(што К. Маркс и со податоци го поткрепува). Исцрпувачката ра- 

бота на родителите, a и на оние кои постојано на пазарот на 

трудот ja изложуваат својата работна сила силно влијае врз во- 

спитната к образовка запуштеност ка децата од кои подоцна, ка- 

ко и од оние кои ce регрутирани во "резервната армија" на тру- 

дот, ce "произведуваат" разните претставницк на социјалната па- 

тологија - од алкохоличари и пктачи до криминалци што го зафа- 

ќа целкот капиталистички систем. К. Маркс брилјантно го опкшу- 

ва овој феномен кој што е карактеристичен за сите општества (и 

современкте) кои ce засновуваат Ерз стоковно-парично производ- 

ство, покажувајќи го пластично процесот што доЕедува до специ- 

јалности, a со тоа заедно к "професионалнкот идиотизам".

56/ К . Маркс, Беда на филозофијата, "Култура-Мисла", Скопје, 
1974, с. 132.
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Маркс пишува: "филозофот произведува идеи, поетот сти- 

хови... професорот прирачници итн. Криминалецот произведува зло- 

чини. "

"Ако ce посматра поблиску односот кој постои помеѓу

оваа гракка на производство и општествената заедница, повторно

ќе ce вратиме на предрасуди. Криминалецрт ке произведува само

злочини, туку уште и кривично право, професорот кој подготвува

часови од-кривично право к 'се доаѓа до неизбежните учебници во

кои тој (професорот) го кондензира своето проучување во поглед

на вистината. Значк, има наголемување на националното богатство,

без да ce смета задоволството ка авторот, Криминалецот ja про-

изведува, освен тоа, организацијата на милицијата и на крими-

налистичката правда, агентите, судиите, џелатите, поротниците,

различнкте професии кои ги конституираат истите тие категории

на општествената поделба на трудот, развивајќи ги особините на

духот, создавајќи иови навики (потреби) за кивното задоволува-

ње... Криминалецот произведува дејство, било да е морално или

трагично, тој исто чини услуга во движењето на моралнкте и ес-

тетските чувства на луѓето. Освен прирачниците на кривично пра-

во, кривичните законодаватали и законодавство, тој произведува

уметност, литература, романи, гледање на трагедки (театарски -

П.Г.). Криминалецот вкесува промена во монотонијата на буржоас-

киот живот, тој заштитува од малаксалост и ja создава оваа воз-

немирена напнатост, оваа подвижност на духот, без што поттикот

на конкуренција к самиот себе би ce отапкл. Криминалот им дава,
57 /значи, еден нов кмпулс на производните сили..." '

57/ Цитирано според Henri Lefebre, Sociologie de Marx, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1966, p. 92-94.
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A. Лефевр, кој го наведува овој Марксов текст, истак

нува дека лесно е да ce покаже во овој необичен фрагмент "марк

систичкиот" коментар ка Балзаковото дело и на кегативната лич-

ност par exellenoe :вотрен. Овој фрагмент е довслек да покаже

со каква широчина Маркс ja видел аналкзата ка буржоаското општ

ство, производните сили и класните односи; посебно поделбата к

трудот во нејзиниот тоталитет што треба да ce наблудува и ана.л

зира, без-да ce заплете во разврстување на сектори, функции, р
/ • ч 58/мнкшта, засковаки врз статички начин (недизалектички).

Со развојот ка кндустријата и монополскиот капитали- 

зам уште повеќе ce развива псделбата на трудот особено во рамк 

те на фабриката, претпријатието. Тој процес беше склно забрзаѓ 

со ткн. "научна организација ка трудот", чиј автор е Ф. ТејлоЈ 

и "масовното производство" на X. Форд/ во почетокот на овој вев

Идејната суштина на Тејлоровата "научна организацијг 

на трудот е чисто апологетска, буржоаска и нма за цел да го ис 

цеди и последниот атом на енергија од работникот за зголемуван 

ка вишокот на вредкост, иако таа настапува со превезот божем 

кма за цел "постигнување на најголема благосостојба" ка рабо- 

тодавателкте и ка секој вработен. Тејлор секоја задача, рабо- 

та на работникот ja разделил на ситни составни операцки и ме- 

рејќи го времето (со штоперица) потребно за нивното извршува- 

ње од страна на најспособните и посебно мотквирани работници, 

создал мерни времекски•стандарди за извршување на секоја опе- 
рација посебно. Изведувајќн го своето "проучување" во една сп« 

цифична работничка дејност - товарење на железо успеал работ-

58/ Ibid
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никот што го зел за пркмер (Холанѓанецот Шмит) така да го "дре-

сира" во вршењето на ситните операции така што тој од 12-i- Тони

железо почкал да товари речиси четири пати повеќе - 47̂ - токи

за еден работек ден кој траел од "утро до мрак", како што ис-

такнува самиот Ф. Тејлор, a при тоа истиот работник за тоа до-

бил покачување на дневката наемкина од 1,15 долари на 1,85 до- 
59/ларк. И Тезлор тоа иронично го нарекува вистинско оствару- 

вање ка еднаквата цел на уггравата ка претпријаткето к на рабо- 

тнкците, т.е. на "подеднаква благосостојба за сите". "Научната 

организација на трудот" толку го раздробк, раситни човековиот 

труд така што во него секој ситек дел бкл точко измерен и стан- 

дардизиран: тежината на матеркјалот кој треба да ce пренесува 

со лопата, големина и зафат'ка лопатата, оддалеченоста која тре- 

ба да ce премкке за најкусо време, начинот на држење к лакот на 

зафрлувањето на лопатата, кога и колку треба да ce одмара ра- 

ботникот ктн. Таквиот дресирачки начин ка извршување на ситни- 

те расцепкани и одвоеки операции било можно да ce извршува од 

работниците само под строга, железна надгледувачка контрола што 

сето тоа доведува до такво отуѓување ка работникот кое како би- 

тие е сведено на своите животински фуккции.

Ова фактичко отуѓување на работникот на своевиден ци-

кичен начин ce одразува и во свеста на овој синкофски буржоаски

инжинер кога пишува дека "човекот за да биде употреблив за уто-

варување на железо како свое редовно занимање... еден од нај-

главните условк треба да биде така глуп и флегматичен што no-

59/ Види пошироко во книгата на F. Taylor, The Principles of 
Scientific Management, Harper, Brothers, New York, 1911.
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веќе ќе личи на вол отколку на некој друг вид". Во оваа смисла 

не е многу подалеку и сфаќањето на творецот на тнр. "масовно 

производство" X. Форд кога истакнал дека своите напори гк кон- 

центрирал за да го катера "работникот помалку да мисли, a дви- 

жењето да му биде сведено на микимум".

Ce разбира дека сите овие "теории", - Тејлоровата "н 

учна организација на трудот", Фордовата за "масовното производ 

ство", Гилбричевата "економија ка движењето", Ч. Бедовата "еде 

Б" која ce обкдува да ги спои Тејлоровата и Гилбричевата, за 

суштинска цел имаат да го претворат работникот - во слепо, дре 

сирано к послушно битие кое има да извршува ситни операции за 

кои не треба да размислува, бидејќи за иив "има кој да мисли", 

да ги сведат на еднолични битија, на жкви предмети без свои ба 

рања и класни интереси, битија кок целата своја енергија ќе ja 

опредметат во создавањето ка cé поголем релативен вишок на вре 

дност и оплодување на капиталот. Во ваквите услови на општес- 

твена псделба ка трудот знаењето, размислувањето ce појавува 

како нешто туѓо, вок работнккот, дури одвоено од процесот на 

трудот во посебен сектор, a живиот труд, од една страна ce по- 

јавува како потчинетост на "самостојно дејствувачкиот спредме- 

тен (мртов) труд", a од друга страна како потчинетост и целос* 

одвоеност од умствениот труд, кокцентриран во посебна општестз 

на група на надгледувачи, планери, бироа к сл. Така капиталот 

на одреден начик ja потчинува и самата наука и ja става во фуѕ 

ција на оплодување на капкталот.

Оваа тендекцкја во поделбата на трудот особено ce иѕ 

разува и забрзува со поделбата на трудот врз тнр. верижна лен- 

та и автоматизација. Верижната или моктажната лента на произ-
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водство го довршува процесот на поделба ка трудот ео коja чове- 
кот - работник не само што е прилагоден туку и потчинет на ма- 
шиката, на временскиот ритам на процесот на производство што 
е определуван не од самиот работкик, туку од посебна "стручна" 
група во соработка со управата на претпријатието, попрецизно 
речено со сопствениците на средствата за производство. И мон- 
тажната лекта имаше за последица големо зголемување на произ- 
водноста на трудот, иако тоа зголемување оди до определена гра- 
кица од која повторно ce покажува нејзико смалување, особено по- 
ради негативните последици што ги предизвикува наметнатиот (при- 
силен) ритам на производство на производните работници.

Ако монтажната лента ce наблудува од аспект на техни- 

чката поделба на трудот, тогаш кеа ja карактеризкраат: механич- 

кк ритам на процесот на трудот; парцијализација на човековиот 

труд на извршување само ка едка илк неколку ситни операции и 

само на еден дел од производот; сукцесивна повторливост ка ис- 

тата (остите) операција за целиот работен ден; оттука, произ- 

легува и рутинското извршување на едностраната операцкја од што 

следува и потреба од работник со минимална стручна квалификаци- 

ја, бидејќи едноставната операција ce научува за неколку дено- 

ви; доведува до монотонија на процесот на трудот итн.

Од аспект на општествената поделба на трудот која, 

како што кстакнавме порано, е тесно и дијалектички поврзака со 

техничката поделба на трудот, монтажната лекта предизвикува мо- 

шне значајни социјални последицк: довршување на процесот на оту- 
ѓување на работникот - негово целосно подвргнување на ритамот 

на веркжката лента во што тој нема никаков удел, целосно одво-



55

јување на ритамот на верижната лента во што тој нема никаков 

удел, целосно одвојување на интелектуалната компонента на тру- 

дот од работкикот и нејзкно пренесување на посебна "група" на- 

емници на капиталот кои нему му служат, a кои ce антагонистич- 

ки спротивставени на производките наемки работници.

Во ваквите услови натпреварот на производните работ-

ници во претходните фази на поделба на трудот што ce состоеше

во разликата на количеството на производи или во брзината на

извршување на одделните задачк илк операции меѓу самите работ-

ници ce заменува со натпревар меѓу фкзичко-физиолошката издрж-

ливост на работникот к брзината на монтажната лента, која чест<

патк работи автоматски и непроменлкво. Самата грамзливост на к.

питалистот за жнеење на што поголем профит него го присклува

(заедно со своите "офицери" и "подофицери") да го зголемува pir

тамот на верижната лента што често пати ce граничи со психофи-

зичката издржливост на производниот работник. Оттука, не само

поради монотонијата на репетитивното и просто извршување на оп>

рацијата туку и поради несоодветната брзина во рктамот на мон-

тажната лента како и поради неможноста за вршење на други зада'

чи и комуникација со другите работници, за време на процесот

на трудот , работникот често пати добива нервен слом и завршу-

ва во некоја болкица илк пак за да не го доживее тоа тој ja ка

пушта (или бкдува отпуштен) фабриката во која процесот на про-

изводство ce одвквал врз монтажната лента.^^ Монотонијата и

60/ Некои од овие последици ce многу проучувани. За нив пода- 
тоци може да ce најдат во преведените кнкги ка Ж. Фридман: 
"Куда иде људски рад", "Размрвљени рад", "Проблеми човјека. 
y индустријском машинизму" ("Веселин Маслеша", Сарајево, 
1964, с. 138-145).
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заморот што го предизвикува извршувањето на едноставни опера- 

цик на монтажната лента кај работникот силно негативно ce од- 

разува и во семејниот живот к во пошироката околина, т.е. тоа 

влијае и врз отуѓувањето на работникот во сите облици на опште- 

ствениот живот.

Работникот не само што е отуѓен од сопственикот ка 

средствата за производство, од капиталистот, туку и од сите 

други непроизводни работницк меѓу кои посебно од групата ин- 

жинери, планери, надгледувачи, контролори кои и самите ce на- 

оѓаат во функција на оплодувањето на капиталот и во производ- 

ните работници гледаат само дел на машината или монтажната лен- 

та; за нив работнкците ce број исто како и произведените стоки, 

безлични живи суштества кои треба само да ce прилагодат ка ма- 

шината, на верижната лекта, на неј зиниот ритам на движење што 

тие го утврдкја врз основа на начелата на "науката". Затоа и 

тке ce најзаслужни за зголемената производност на производство. 

Во оваа фаза ка поделба на трудот заснована врз капиталистички- 

от начик на производство, како што ce гледа, добива јасна физи- 

ономија технократското однесување на групата инжинери, планери, 

менаџери, контролори, итн., што започнува уште во машинската 

фаза на поделбата ка трудот, a која така пласткчно ja опкша К. 

Маркс.

Монтажката лента ка производство е основа и предуслов 
на појаЕата на автоматизацијата. Во современото високоразвиено 
фабричко производство веркжната лента и автоматизираните машк- 
ни ce меѓусебно поврзани и претставуваат единствен процес на 
производство. Сепак, поделбата ка трудот врз осноЕа на автома- 
тизацијата ce јавува по појавата и заврстувашето на монтажната 
лента и предизвика значајни психосоцијални последици.
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Самата автоматизација на произзодството е еден про- 

цес кој ce одвква од полуавтоматски машини па ce до целосен 

систем на автоматизирани машкнк во кој и одделните сктни и од- 

воени операции што ги вршеше работникот ce пренесени на извр- 

шување на автоматската машина.

Во таа смисла, со право истакнува Ж. Фридман дека

потполниот автоматизам започнува во моментот кога последните

производки движења на работ-никот ce пренесени на запчаникот,

на запчалките, ка металните осовини... Автоматизмот ce поја-

вува и ce созрева во еден период некзмерно побогат по разно-

вкдки техники , во периодот на втората индустриска револуцијa ,

која ce ползува со кови облици на енергија и со кајделикатни

уреди за да ги замени човековите движења и чула (електрични

контакти, фотоелектрични ќелии итн.). / Автоматските машини

можат речиси да го елиминираат работникот - извршител на една

едноставна, проста физичка операција, a склно ги зголемува не-

производките задачи: надгледувањето, контролата и особено ре-

гулирањето. "Работникот отсега може да управува со повеќе ма-

шини. Една екипа на ткаачи надгледува, во некои работилници,

повеќе стотини автоматски ткаачки разбои. Модерната хемиска т

дустрија дава многубројни примери на работи, понекогаш деликаг

ни, кои ce состојат пред cé во надгледување на апаратите за м<

рење (прктисок, температура, густина итн.): тука мускулатурни-
„62/ „от труд е незнатен или никаков. Но затоа вниманието на ра-

ботникот во контролирањето на автоматските машини станува ушт«

61/ Fridman Ž., Problemi čovjeka u industrijskom mašinizmu, 
"Veselin Masleša", Sarajevo, 1964, s. 146, 147.

62/ Ibid., s. 149.
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6 3/понапнато и позаморно. ' Во таа смисла, доколку повеќе ce при-

ближува кон автоматизам - а, сепак целосно не го достигнува,

дотолку делот на трудот што е оставен на човекот изгледа сам

по себе дека е ослободен од секоја интелектуална или техничка

занимливост: постојат само неколку повторувани, мошне едностав-

ни работи кои веќе ги поставуваат машините што порано или подо-

цна ќе ги замени. Ce чини дека машината кон себе го привлече

работникот за да би ги исполнила своите празнинк: тогаш таа со
„ 64/него потполно заповедува и му ги наметнува своите потреби.

На тој начин и автоматизацијата која ce развква врз 

капиталистичкиот начин на производство има двоен противречен 

карактер: Од една страна уште повеќе ja зголемува производнос- 

та на трудот, го зголемува релативниот вишок на вредност и оп- 

лодувањето на капиталот; уште повеќе од машинската и веркжната 

поделба на трудот го намалува физичкиот (мускуларниот) напор 

на работникот; a од друга страна, уште повеќе го деквалифику- 

ва трудст на работникот одземајќи му ja целосно размислувачка- 

та (иктелектуалната) компонента; понатаму, зголемувајќи ja мо- 

нофонијата и отуѓекоста на прокзводниот работник, претворувај- 

ќи го него во додатен к составен дел на автоматизираниот про- 

цес на производство; во "автоматски" дел кој мошне брзо реаги- 

ра на звучките, светлосните и другк сигнали на автоматизирана- 

та машина, зголемувајќи ja притоа нервната капкатост до крај- 

ната границагна психичкк слом. Особено тоа е изразеко во окие 

гранки на современата индустрија во кои темпото на автоматизи- 

раниот монтажен процес на производство е мошке брзо и несоодве-

63/ Ibid., ѕ . 150 
64/ Ibid.
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тно на човековиот процес на трудот, што на прв поглед иако ce

покажува дека работниковиот труд е ослободек од интензивната
65/мускулатурна енергиза, сепак тоц вистикски е мошне напорен.

Неможејќи да го следат таквкот брз ритам на автомат* 

зираното производство работниците или ja напуштаат фабриката 

доколку имаат можност да најдат поповолна работа во некоја др^ 

га фабрика или, пак, патот ги води во болница, особено кога е 

голема и остра конкурекција'та на резервната индустрија армија 

(а една од последиците на нејзиното зголемување е и автомати- 

зацијата на трудот) на пазарот на работката сила и немаат пер- 

спектива да најдат поповолно работно место.

Современите футуристи предвидуваат дека сегашнкот 6ј

развој на работите и кибернетиката уште повеќе ќе го овозможи

процесот на целосна автоматизација во високоразвиените индус- * 36

65/ Во оваа смисла примерот со автоматизираниот монтажек про- 
цес ка производство на автомобили "вега" во Лордстаун (Loi 
staun) во САД што го изнесува Ема Ротчилд (Е. Rothschild) 
мошне илустративен. Имено, овде основниот принцип на технс 
логија е забрзување ка ритамот ка процесот на трудот што i 
применил уште X. Форд. Во Лордстаун за еден саат на автомг 
ткзираната монтажна лента можат да поминат 100 возила, до- 
дека вообичаениот ритам е 60 возила. Работниците за секои
36 секунди ее сретнуваат со едно ново возило "вега"; што 
значк дека една екипа во текот ка осум саати присуствува 
на дефиле од 800 "веги". Неможејќи да го издржат ваквиот 
брз ритам ка трудот, работниците во почетокот на 1972 го- 
дина гласале за штрајк (97%) со што јасно го изразиле сво- 
јот класен интерес, бкдејќи и самата оваа фабрика била из- 
градеиа со цел да ce зголеми релативниот вишок на вреднос: 
преку зголемената интензификација на процесот на трудот, < 
со тоа и зголемената експлоатација. на производните работн! 
ци во автомобилската индустрија во САД. Токму оваа фабрикг 
во Лордстаун според нејзините капиталистички сопственидк i 
конструктори, требало да го покаже лицето на иднината на г 
томобилската индустрија во САДЃ Како што истакнува Е. Рот- 
чилд^таа кога била изградена претставувала "гордост" на yi 
равата на General Motoros (Вид., Е. Rothschild, Automatize 
čija i polukvalifikovani radnici u General Motorsu, "Marki 
zam u svetu", 5-6, 1974).
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триски земји, што силно би ce одразило врз смалувањето на ра- 

ботната сила. Ce предвидува дека до крајот ка овој век работи- 

те би можеле да заменат 50 до 75 одсто од производните фабри- 

чки работници во САД. Дури повеќе од тоа, ќе ги преземаат и 

административните работи што исто така ќе доведе до смалување- 

то на "подофицерите и офицерите" на индустрискиот производен 

процес. Меѓутоа, и многу слични футуристички предвидувања од 

50-те и 60-те години дека о-вке процеси и посебно автоматизаци- 

јата ќе преовладаат во 80-те години во високоиндустријализира-
• • гт • 6 б /нкте земци не ce оствари.за. Постозат аргументирани анализи, 

a тоа к стварноста го покажува дека автоматизацијата cé уште 

релативно малку го зафати индустриското производство, a особе- 

но во некои гранки ка производство речиси воопшто ниту ce оби- 

дело да ce примени.

Оттука, нереални ce и оние сфаќања кои во автомати-

зацкјата на процесот на трудот гледаат како на суштински чини-

тел не само во надминувањето на поделбата на физички и умствен 
67/труд, туку и како основен чикител на револуционерни општес-

66/ Дури и предвидувањето дека автоматизацијата на процесот на 
трудот во некои индустриски гранки нагло ќе доведе до сма- 
лување на неквалификуваните и приучените работкици на смет- 
ка на мошне значајно зголемување на техничарите и инжинери- 
те не ce остварија целосно. Така Нико Пуланцас повикувајќи 
ce на една аккета на SNPS истакнува дека "автоматизацијата 
предизвикала зголемување бројот на техничарите и инжинери- 
те само во 36% од претпријатијата". Понатаму повикувајќи ce 
на П. Навил тој подвлекува дека, меѓу особјето кое работи 
ка автоматизираките уреди има приблкжно околу 80% неквали- 
фикувани работници. Кај Renault, на пример, помеѓу 1965 и 
1969 годика процентот на технкчарите ce зголемкл за околу 
60%, но исто така е зголемен и процентот на приучените (по- 
луквалификувани - П.Г.) работници за 60%, к тоа воглавно за 
сметка ка бројот на квалификуваните работници (Pulancas, N ., 
Klase u savremenom kapitalizmu, "Nolit”, Beograd, 1978,s*272).

67/ Kaj нас, кон средината на шеесеттите години, едно такво сфа- 
ќање изнесе д-р Руди Супек, истакнувајќи притоа, дека "...ав- 
томатизацкјата со оглед на положбата на човекот во занимање- 
то е укинувањето на онаа традиционална поделба на телесен и 
умствен труд" така што таа ги "укинува антагонизмите меѓу 
мануелното и админкстративно особје..."(R.Supek, Sociologi
ja i socijalizam, "Znanje", Zagreb, 1966, s. 199, 200).
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твени промени. Ова последното особено доаѓа до израз во тнр. 

"теорија" на "научно-техничката револуција".

22_22222252222„Е2222У223.2

Самиот термин "научно-техничка револуција" cé почес-

то започнува да ce употребува од почетокот ка 60-те години,

иако прв пат е употребен со' обид на негово дефинирање кон кра-

јот на триесеттите години од англискиот мислител со марксистк-

чка ориектација - Ј.Д. Бернал во својот труд "Социјалната фуш
6 8/ција на науката", ' a повторно реафирмиран во 1954 година во

69 /неговиот труд "Науката во ксторијата". ' На реафирмацијата ш

овој термин, подобро речено идеологија во шеесеттите години и

подоцна му претходи терминот "индустриска" кли "научно-технич-

ка цивилизација" што настана во определена класна и ндеолошка

клима во Германијa no поразот во втората светска војна, всуш-

ност идеологија настаната во рамките ка општествените науки

која одговарала на интересите на буржоаската класа која насто-

јувала да ce прилагоди на новонастанатите услови ставајќи, прз

тоа тежшпте на техничките иновацик к каучниот прогрес како ка;

суштинско во покатамошниот општествен развој со цел да го от-

клони вниманието од класните кокфликтк, класната борба која в<

ди до револуционерни општествени промени. Материјалната почва

и "доказна" оскова на оваа идеологија беа резултатите на при-

роднкте науки a посебно резултатите од употребата на атомскат;

68/ The Social Function of Science, London, 1939.
69/ Science in History, London, 1954.
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енергија, кибернетиката и автоматизацијата, Речиси и идеоло- 

гијата на "научно-техничката револуција" ja има истата мате- 

ријална оскова и идејна суштина, така што тие често пати ce 

употребуваат како скноними, особено од некои главни застап- 

ници на идеологијата на "научно-техничката револуција".

На прв поглед може да изгледа вчудовидувачкк кога 

ставовите и "аргументите" на застапнкците на оваа идеологија 

ce исти или слични и на Запад и на Исток - т.е. во индустри- 

ски високо развиеките капиталистички општества к во етатистич- 

ките социјалистички општества како и тоа дека и во едните и 

во другите таа претендира на владеачка идеологија, Но, приви- 

дот брзо исчезнува ако ce сфати нејзината суштика - да ce за- 

магли суштината на општественкте конкретни класни кокфликти и 

владеачките односи без разлика дали тоа ce односите капитал-на- 

емен труд или односите кои произлегуваат од државката сопстве- 

ност во социјализмот врз неа кастанатиот антагонистички однос 

бирократија - наемни работници, Тоа, всушност е заедничкиот 

именител и на капиталистичката и на "социј алистичката" аполо- 

гетска идеологија на "научно-техничката револуцкја", што ќе 

ce види од текстот што следува.

Буржоазијата тежи да го одржи својот економски по- 

литички и духовен монопол и класен владеачки иктерес во sta

tus quo и да ja стави во прв план техкичката и научката но- 

вост. Во таа смисла буржоазијата развива два вида идеологии 

во зависност од нејзината положба во основниот структурален 

судир. Така, според А. Лефевр, "малтузијанизмот станува неј- 

зина идеслогија во периодот на слабеешето, т.е. кога таа ce
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наоѓа во одбрана. Снобизмот кон техниката станува нејзина иде-

ологија во периодот на експанзија, воодушевување, просперитет.

Во ДЕете ситуации, таа е на рамниште на производните сили од
„70/каде потекнуваат идеологиите.

Иако во определени ставови претставниците на идеоло- 

гијата за "научно-техничката цивилизација", односно "научно- 

техничка револуција" ce разликуваат, сепак во основните пра- 

шања заземаат ист или сличен став. Така, според д-р В. Милиќ 

за прифатливоста на идеологијата за "научно-техничката циви- 

лизација" во широките слоеви барем во две нешта постои основ- 

на согласност на сите три главни претставници (X. Фрајер, А. 

Гелен и X. Шелски) на овој правец: "(1) во оваа цивилкзацијa 

суштински ce смалуваат општествените разлкки и (2) политиката 

престанува да биде господарење над луѓето и ce претвора во по- 

дреден помагач на техниката што ги извршува нејзините импера- 

тиви. На ова му ce пркдружува укажувањето на меѓународниот ка-

рактер на оваа цивилизација во која нациокалните особекости
, „71/стануваат ce поспоредни.

Иако овие авторк ce сложуваат во овие основни карак- 

теристики на "научно-техничката цивилизацкја", тие, сепак раз- 

личко ги оцекуваат. Така, X. Шелски има изразито позитивен ста 

Од описот на промеките во повоените деценки на Сојузна Герма- 

нија изведува заклучок дека, во споредба со другите развиени

70/ Lefebure H ., Sociologie de Marx, op. cit., p. 88.
71/ Milic, Vojin, Buržoaski konzervatizam u savremenoj socio

loškoj teoriji (1), Filozofija, 2-3, 1970, s. 36. Поната- 
мошното излагање за идеологијата на "научно-техничката ци- 
вилизација" ce засновува врз неговата аналкза.
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капиталистички земји нејзината општествена структура најпове- 

ќе е изменета. Врз таа појава влијаеле повеќе чинители: заси- 

лена нагорна подвижност на работниците, на техничките и на уп- 

равните службеници, со истовремено релативно паѓање на сопстве- 

ничките к образовните слоеви на буржоазијата, исчезнување на 

сиромаштвото, социјалната и пореската политика кон дејствува- 

ње во правец на нивелирање на доходот, изедначување на норми- 

те на општественото и културното однесување и стремеж кон пре- 

овладување на малограѓанскослојните особини, врз што влијае
72/масовното производство на потрошени добра .и масовниот печат.

Ha тој начин, вели X. Шелски, целото општество почнува да ce 

нивелира во единствен средно-сталешко-граѓански слој. Но, по- 

тоа следи апологијата на Шелски кога нагласува дека класните 

напнатости и судири не ce повеќе главна движечка сила, тие им 

отстапуваат место на напнатостите и спротивностите меѓу "инти- 

мните примарки групи, од една, и апстрактните бирократски го- 

леми организации, од друга страна. Врз ова, a не врз класната 

основа ce развиваат организации што треба да ги бранат разните 

посебни кнтереси, во прв ред стремежот на одделни групи за по- 

добра положба во распределбата на благосостојбата. Поради од- 

редекк постсјани општествени напнатости и противречности, кои 

заостанатата свест ги преувеличува и засилува, X. Шелски сме- 

та дека функционалистичките теорки за хармоничната "стратифи- 

кација" на општеството ce еднострани и дури штетни. Меѓутоа, 

опксот што го дава X. Шелски во ништо суштински не ce разликува
72/ Ibid., ѕ. 36.
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од Парсонсовата слика на стратификацискиот еквилкбриум на оп-

штеството на Соединетите американски држави. Оттука, со право

истакнува д-р Војин Милиќ дека "идеологијата на "научно-тех-

ничката цивилкзација" во толкувањето на општествената струк-

тура на современото капиталистичко општество без поголеми те-

шкотии може да ja замеки идеологијата на моралната интеграци-

ја (т.е. функционалистичката - П.Г.). И во методски поглед
73/вчудовидува сличкоста на ов-ој опис со Парсонсовиот". ' Шел-

ски, Фр^јер и Гелек не ce трудат ни најмалку систематски и 

кскуствеко (емпириски) да ги аргументираат своите изведенк 

претпоставки и воопштувања.

Меѓутоа, оваа апологетска идеологија за "научно-те- 

хничката цивилизација", односно за "научно-техничката револу- 

ција" не е карактеристична само за идејната клима на Сојузна 

Германија во педесеттите години па и подоцна, туку таа ги оп- 

фаќа и другите високоразЕиени капиталистички земји a од шеесет 

тите години и етатистичко-социј алистичките, и тоа оние силк 

кок ce технократски насочени. Така, на пример, во англосаксон- 

сккте земји, за некои мислители брзиот техн-ичко-технолошки ра- 

звиток капиталистичкиот систем го води во таканаречената "др- 

жава ка благосостојба" (W. Robson, С. Grosland и д р .), за дру- 

ги кон "општество на изобилство" (D. Bell). За повеќето од нкв 

настанувањето на "постиндустриското" општество е претскажано 

уште со она емпириско тврдење дека "новата иктелектуална тех- 

нологија" (т.е. теоријата ка снстемите, кибернетиката, елек- 

тронските пресметувачк, работите и др.) суштински ja преобра-

73/ Ibid., ѕ. 37.
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зува и дека ќе ja преобразува структурата на општествата во

втората половина на XX век. Во таа смисла, истакнува Д. Бел

дека оваа "интелектуална технологија" продолжува ка едно по-

високо рамнкште на рационализацијa да ja игра истата онаа ре-

волуционерна улога што ja кмала машинската технологија во ми- 
74/натиот век.

За разлика од оваа струја ка идеологијата на "науч-

ко-техничката револуција" с-поред која, како што видовме, тех-

ничко-технолошкиот развиток доведува до тоа капиталисткчкото

општество да ce трансформира во "општество на изобилство";

или во "држава ка благосостојба", во "научна цивилизација" и

сл., постојат и други од кои две ce покарактеристични: "збо-

гатување на трудот и исчезнување на отуѓеноста на трудот" (R.

Blauner, F. Fürstenberg, a во поблага форма G. Friedman и A.

Tauraine) и создавање ка "нова работничка класа" (S. Mallet).

Р. Блаунер тргнува од поставката дека техничкиот про-

грес и посебно автоматизацијата на процесот на трудот во инду-

стријата доведува до задоволство на работникот од трудот затоа

што тој повторно доаѓа до целината ка производот и до надгле-

дување на целиот процес на трудот. Со тоа во почетокот од овој

автоматкзиран индустриски процес значајно ce намалува, a подо-

цка к целосно исчезнува отуѓувањето на трудот, односно на ра-

ботникот. Во овие услови работниците го "доживуваат трудот ка-
„75/ко лично самопотврдуваше.

74/ Bell. D ., The Coming of Post - Industrial Society: A Ventu
re in Social Forecasting; Basic Books:, New York, 1973.

75/ Blauner R., Alienation and Freedom, University Press of 
Chicago, Chicago, 1964, p. 15.
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Според познаткот француски социолог А. Турен, кој

прв ja создаде познатата трофазна шема на развој на индустри-

јата и поделбата на трудот (фаза A - мануфактура:, Б - машин-

ско производство и фаза Ц - автоматизација), токму суштински

преминот е од машинско на автоматизирано производство каде ква

литативно ce менува и свеста на работникот, која преминува од

"слсбода од трудот" во "слобода во трудот". Токму во оваа фа-

за "слобода во трудот" k o јa настанува поради автоматизацијата

и техничкиот прогрес работкикот повторно добива одговорност и

самоиницијативност во самиот процес наконтрола ка производни-

от труд. Тоа е социјалната страна на автоматизацијата која на

крај на краиштата доведува до спојување на работниците со дру-
76/гите општествени класи и слоеви.

Тука, всушност и ce надоврзуваат сфаќањата на онаа

струја на идеологијата за "научно-техничката револуција", осо-

бено на марксистички ориентираниот негов земјак - Серж Мале

кој ja прифаќа Туреиовата шема на "три фази" во развојот на

техниката и индустријата и врз кеа ja гради својата концепцк-
77/ja за "ковата работничка класа" слично на Гародиовиот "нов

историски блок". Имено, според С. Мале, во текот на автомати-

зацијата под непосредно влијание на суштински променетите ра-

ботни услови во високоикдустријализираните капиталистички зе-

мји, ce формира "нова рабстккчка класа" која спрема "старата

рабстничка класа", т.е. онаа која работи во услови на технич-

ко-технолошки развој во "фазата Б " (односно во механизираното

76/ Вид., Tauraine A., L'Evolution du travail aux Usines Re
nault, C.N.R.S., Paris, 1955, како и неговиот труд La Con- 
ciance ouvrière, seuil, Paris, 1966.

77/ Mallet, S., Nova radnička klasa, "Komunist", Beograd, 197C
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производство) ce наоѓа во спротивност, a што е, според него 

од фундамектално значење за социјалистичкото работничко дви- 

жење. Според него, само под притисок на новите работни усло- 

ви кои ce детерминирани од автоматизацијата, работниците ce 

наоѓаат во состојба да ги развиваат оние врз "самоуправување- 

то" насочени синдикално-политички барања и акциони форми што 

тој ги смета како соодветнк да стакат насочувачка определе- 

кост кон такви реформи кои то надминуваат капиталистичкиот си- 

стем. Според С. Мале, автоматизацијата го истиснува неквалифи- 

куваниот и приучениот работник, a потребата од средностручни и 

високостручни (со високо образование) стануваат пресудни. И то- 

кму овие средно и високоспецијализирани работници го сочинува- 

ат поимот "нова работничка класа" и која, според кего, ja пре- 

зема улогата на "авангарда на социјалистичкото работкичко дви- 

жење".

Ваквото Малеово сфаќање, на работничката класа, ce

разбира, е мошке тесно, па и погрешно, бидејќи и самите пој-

довни поставки во основата ce погрешни. Имеко, и колку да ce

кзменети кли ce изменуваат работните услови на работниците во

автоматизацијата, во позитивната смисла на зборот, сепак тие

ке ce суштински и решавачки за создавање на "нова" работнич-

ка класа во рамките на постојниот капиталистички општествен

систем. Тие ce, напротив, сосем споредни. Дури и да е брз и cé

поопфатек процесот автоматизација (а голем број студии го по-

кажуваат спротивното) во капиталистичките индустркски земји,

78/ Покрај спомнатите податоци за паралелното зголемување на 
бројот на техничарите, инжинерите и неквалификуваните ра- 
боткици што ги изнесува К. Пуланцас, овде ќе ги споменеме 
уште анализите ка Болзани "Radnička kritika organizacije 
rada", Marksizam u svetu, 11, 1975, и за флуктуацијата на 
работната сила Giovanini Berlinguer, Alberto Minucci: "Na
uka i organizacija rada", Marksizam u svetu, 4, 1975.
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сепак тоа е само квантитативно, a не и квалитативно зголему- 

вање на производните сили и не го надраснува типот (каракте- 

рот) на општествениот систем, односно капиталистичкиот начин 

ка производство и со него соодветните производствени односи.

He може да издржи сериозна марксистичка критика ниту самото 

основно негово поимање на "новата работничка класа" под што 

тој ги вбројува намештениците, техничарите, лаборантите, ин- 

жинерите,-научниците и високоспецијализираните лица, т.е. си- 

те оние што К. Маркс ги означува како управувачи, т.е. "офи- 

цери" к "подофицери" во фабричкиот систем на прокзводство и 

кои ce наоѓаат во функција на капиталот и неговото оплодува- 

ње и кои со своите привилегии што ги имаат токму псради так- 

вата улога во однос на капиталот антагонисткчки ce спротивста- 

вени на производните наемни работници, како што ќе видиме Man

ny подоцна.

Според идеолозкте на "научно-техничката револуција" 

за "збогатувањето ка трудот" и создавањето ка "новата работ- 

кичка класа" значајна улога има и образовниот систем во сов- 

ремените капиталкстички земји? кој доживеа значајнк промени 

како резултат токму ка брзиот- развој ка техниката к науката, 

одкосно "научно-техничката револуција". Во таа смисла "научно- 

техничката револуцкја" проблемите на знаењето и оспособувањето 

гк става во сосема ново светло, даЕајќи му на човекот сосема 

нови можности на мислење и акција; и по прв пат, таа нависти-
79 /на. е укив.ерзална". Оттука, "универзалноста" на "научно-тех-

79/ Faure Е . ,i dr., učiti za život, "Stručna štampa',' Beograd, 
1975, s. 22.
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ничката револуција" е следната значајна карактеристика, a не 

класната борба, што, според нејзините идеолози, без разлика 

дали тоа го изразуваат експлицитно или имплицитно, таа за нив 

претставува замена за социјалната револуција.

Во однос на прашаа^то за образованието во фазата на

преминот од механизирано на автоматкзирано произеодство во
"најпропулзивните гранки на капиталистичкото производство ce

заострува.и прашањето на квалификациите. Тејлоризмот, вериж-

ната лента донесоа 'деквалификација' на големото мнозинство

работници. Cera нскрснуваат потребк за нови квалификации. Од

технолошкиот напредок и примената на науката најповеќе зави-

си оплодувањето на капиталот. Toa води кон автоматизација, a

таа на прв поглед бара ’ збогатување на трудот'. Меѓутоа, по-

мошните и непосредно производките работницк чувствуваат прити-

сок на 'играта со квалификациите' и со скалите на наемнината.

Тие кегодуваат: бараат ' поедноставување' на квалификационата

хиерархија и ce залагаат за урамниловка. Тоа е нивнкот одго-

вср на предизвикот на. автоматизацкјата која им ja зголемува

несигурноста и тешкотиите како пркпадници на 'резервната ин- 
• ? „80/дустриска армиза'.

Всушност и во фазата на капиталистичката автомати-

зацкја образованието и воспитувањето не го губат класниот ка-

рактер, бидејќи и тоа како и кауката е само средство за созда-

вање на релативек вкшок на вредност и оплодување ка капиталот.

Служејќи на интересите ка капиталот, образованието има двоен,

80/ Šuvar Ѕ., Škola i tvornica, Školska knjiga, Zagreb, 1977, 
s. 54.

J
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дуалистички карактер: целосен пристап и можност за успех во 

сите видови и степени на образование за припадниците на вла- 

деачката буржоаска класа и тоа особено оние монополизирани 

средни и високи училишта кои и духовко, a не само материјал- 

но врз основа на сопственоста, é ja осигуруваат владеачката 

положба и оние училишта кои ce наменети за "стекнуван=е на ква- 

лификации", т.е. за работничката класа и другите "ниски" оп- 

штествени .класи и слоеви. Образовниот систем не само што ja 

потенцира туку е ставен во функција и да ja репродукува оп- 

штествената хиерархија и посебно онаа во фабриката. Одвоено 

од прокзводствениот фабрички труд образовниот систем "произ- 

ведува" таква работна сила која често е и неупотреблива и no

ja без разлика на "хиерархкјата на квалификации" постојано ce 

регрутира како "резервна индустриска армија". Тоа е и осков- 

ната противречност на образовниот систем и во ерата на капи- 

талистичкиот процес на автоматкзацијa . Од идеолозите ка "на- 

учно-техничката револуција" често ce истакнува дека токму таа 

("научно-техничката револуција") создаде "револуциja", "explo

sion", "Boom", во образованието кое стана општо (особено сре- 

дкото) и достапно на сите класи и слоеви во современите висо- 

коразвиени капиталистички општества, создавајќи притоа еден 

мит за "успон" к "успех" во општествената хиерархија за сите 

и тоа единствено преку образованието. Со тоа апологетите на 

"научно-техкичката револуција" дадоа "образложение" за неус- 
пехот на работниците, на нивните синови и ќерки во процесот 

на образованието да ce "осудат" самите себе како неспособни 

и дека тој неуспех божем зависи само од нив, a ке и од карак-
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терот на општествените односи и услови во кои тие го доживу- 

ваат образованието, a со тоа к социјалниот неуспех.

Има автори кои образовакието го сметаат како соста-

вен елемент на поимот "научно-техничка револуција". Така спо-

ред советскиот мислител Н.В. Турченко "структурата на каучно-

технкчката револуција... е составена од три основни елементи:

производство - образование - наука. Под елементот 'производ-

ство' во тој случај ќе ce подразбира сферата во која непосре-

дно ce произведува определен производ - материјални блага. Во

него во очевидна форма ce вклучува и елементот 'техника'. '06-

разованието' ќе настапува како сфера која произведува работна

скла подготвувана по одреден пат... 'науката' ce разгледува
81/како сфера која произведува ново знаење."

Со ова веќе започнавме барем накусо да ja изнесува- 

ме и идеологијата на "научно-техничката револуција" во етатис- 

тичките социјалистички општества, која речиси нема суштински 

разлкки од онаа во капиталистичките индустриски високоразвие- 

ни општества со единствената разлика на нејзината примена на 

соодветниот општествен систем.

Така источно-германскиот мкслител Гинтер Кребер (Gü

nter Kröber) настојува да направи разлика меѓу индустриската 

револуција кон крајот на XVIII век и современата "научно-тех- 

ничка револуција." Според него, првата кастакала со користеше 

на веќе акумулираното знаење к таа била "револуција со помош 

на науката, a не револуција во кауката. Напроткв, денешната 
научно-техничка револуција е процес во кој револуционерните

81/ Турченко В.Н., Научно-техническад револБКзцил и револгоцил 
в образовании, "Политиздат", Москва, 1973, с. 12.
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промени во науката, техниката и производството течат парале-

лно, дејствувајќи истовремено и наизменично една врз друга.

Таа е револуција во науката, техничка револуција со помош на

науката и во социјалкстичките земји прераснува во револуција
82/на производните процеси." '

Меѓутоа, уште поексплицитно универзалниот, "светско

историскиот" карактер на "научно-техничката револуција", т.е.

нејзината-замена за м^рксисгтичката фундумантелна категорија

"социјална револуција" уште поексплицитно доаѓа до израз кај

Чехословакот Радован Рихта и неговите соработници од ЧАН. Спо

ред него, иако "научно-техничката револуција во своите почето

ци дејствува само во нај развиените индустриски земји, таа ста

нува со својата суштина, во врска со кивото на производнкте

сили (светскиот карактер на науката), веднаш со своите први

чекори неизбежно е светски процес и може на крајот да ce ре-
8 3/ализира единствено во светски oncer." ' Оттука, според него;

научно-техничката револуција претставува цивилизациски процес

кој не само што овозможува, туку директно бара непрекикато и

општо развиваае на способностите и силите на секој човек, -
84 /значи одговара ка барањата на комунистичкиот живот. *' "Науч-

но-техничкаха револуција ослободена од сите временски опште-

ствени сопирачки, во своите вкупни перспективи јасно ce стре-

ми кон реализациja на нова бескласна, во cé подвижна социјал-
на структура, чкја суштика е взаемко развивање на човекот од

82/ Kröber G ., Nauka, društvo i naučno-tehnička revolucija, 
Marksizam u svetu, 10, 1975, s. 42.

83/ Rihta R. i saradnici, Civilizacija na raskršću, "Komu
nist", Beograd, 1972, s. 59, 60.

84/ Ibid., s. 46.
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страна на човекоту Овие промени во социзалната структура 

предизвикани од "научно-техничката револуција", според авто- 

рите на "Цивилизацијата ка распаќе", ce "суштински дел на ко- 

мунистичките промени." Тие во својата апологија на "научно- 

техничката револуција" одат толку далеку што пророчки претска- 

жуваат дека таа ќе доведе до "надминување на трудот во тради- 

ционалната смисла на зборот" и до укинување на класната стру- 

ктура, За-поткрепа на своите ставови Р. Рихте и неговите со- 

работници истргнато од контекстот ги земаат некои Марксови 

текстови кои ce однесуваат на поимот "производни сили" и "ко- 

лективен" или "вкупен работник", интерпретирајќи ги, притоа, 

погрешно врз основа ка нивниот технкчко-технолошки детермини- 

зам, за што нешто повеќе збор ќе стане подоцна, со оглед на 

тоа што е таа карактеристика речиси за сите претставници на 

идеологијата на "каучно-техничката револуција".

Ова сфаќање кое ce појави кон средината на шеесети- 

те години беше прифатено и развивано од идеолозите во другите 

соцкјалистички земји кои ce развкваат врз државната сопстве- 

ност, особено во Советскиот сојуз. Kaj некои автори (Л.Г. Зем- 

цов) автоматизацијата и комплексната механизација во ерата на 

"научко-техничката револуција" го измекија и "самиот поим ка 

квалификувано рамнкште на работникот'.' Имено, "во квалификацк- 

јата на работнккот cé повеќе влегува не само примањето на пра- 

ктични вештини и навики, туку и стекнувањето на општи и техни- 

чки знаења, способноста за теоретско осмислување на механизмот 

на трудот, благодарејќи на сбразованието к движењето на произ- 

водните процеси. Ce каголемува степекот на интелектуализација 

на работникот, неговото производно мислење постепено станува

„85/ _

85/ ibid.r ѕ. 47, 48
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повеќе апстрактно, ce менува соодносот меѓу потрошениот фи- 

зички и умствен труд во полза на последниот. Денес некои р а - 

ботници од умствениот труд опфаќаат до 95% од работното вре-
о г /

ме". (Под. - П.Г . )  . Значи, според JI .Г . Замцов, автомати-

зацијата ja укинува поделбата на умствен и физички труд и во 

блиска перспектива скоро сите работкици ќе извршуваат претеж- 

но умствен труд.

- Според, други, пак, мислители (Лекинградските со-

циолози, В.И. Ширинскиј, С. Уткин, В. Чуланов) комплетната

автоматизација и општообразовната подготовка на трудбениците

ќе доведат до "вистинско решение" на проблемот на привлекува-

ње на младите кон "слабо привлечните професии", a со тоа и

кон "израмнувањето на содржините на трудот". 7 Уште повеќе

од тоа, и во социјализмот Х.Н. Волков подвлекува дека "науч-

но-техничката револуција" има таква моќ што ги "брише суштин-

ските разлики помеѓу жителите на градот и на селото, меѓу ра-

ботниците и колхозниците во матеркјалните примања, во нивото

на образовноста, квалификациите, во начинот на живот и на кул

турата. Тоа значи дека советското општество ce движи кон cè

поголема социјална еднородност, кон конечно отклонување на
класните граници и прегради, кон создавање и јакнење на со-

цијално еднакви услови на живот и на духовен развиток за си-
86/ Земцов Г .Л . ,  Некотор bi е социалвнне аспектн всеоби;его сре- 

дного образованин - во книгата Социологические проблемн 
образованил и воспитанил (под редакциеи Р . Г . Гуровои, 
ИОПВАПН СССР, Издателвство "Педагогика", Москва, 1973, 
с . 8, 9 .

87/ Ширинскии И.В., 0 готовности в н пускников школи к труду 
в сфере пром н шлвеного производства, во книгата Социоло- 
гические проблемн образованин и воспитанид, оп.цит., с. 
129, 130.
Истото може да ce види и кај С. Уткин, В,А. Чуланов, Ме- 
сто внутри класовил различии в социалвнои структуре со- 
циалистического обш,ества в свете решении XXIV СвЕЗДА. 
КПСС, во книгата, Проблемн изменил социалБНОи структурн 
Советского обшрства, Издателвство Ростовского универси- 
тета, 1972, с . 10 .
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те членови на општеството, било во која сфера од производ-

ството тие да работат." / Како што ce гледа, она што ce сре-

тнува кај конзервативниот социолог X. Шелски - т.е. "научно-

техничката цивилизациja" ce карактеризира со "нивелирањето"

на целото општество во единствен општествен слој, ce разбира,

во рамките на капиталистичкиот општествен систем, кај Х.Н.

Волков на вчудовидувачки сличен начин "научно-техничката ре-

волуција". во рамките на етатистичкото социјалистичко опште-

ство доведува до "cè поголема социјална еднородност" на цело-

то општество, односно до "конечно отклонување на класните гра-

ници и прегради", до создавање и јакнење на социјално еднакви

услови на живот и на духовен развиток на сите членови на оп-

штеството." Така, во целина земено изгледа дека и "капитали-
89 /стичката" и "социјалисткчката" апологиja на "научно-тех- 

ничката цивилизациja", односно на "научно-техничката револу-

ција" едната со другата "нивелираат", да го употребиме оми-
88/ Volkov N.H., Radnička klasa razvijenog socijalističkog

društva i naučno-tehnička revolucija, "Socijalizam u sve
tu" (Cavtat 1977) , br. 3, IC "Komunist", Beograd, 1977, 
s. 112.

89/ Идеологијата на "научно-техничката револуцкја" ce одрази 
и во југословенската теориска мисла. Без да ce направи 
посериозна анализа за што треба повеќе простор a не про- излегува од целите на овој труд ќе наведеме само три при- 
мери: Душан М. Савиќевиќ тврди дека "научно-технолошката 
револуциja ce јавува како светско-историски процес и вр- 
ши влијание врз сите земји на светот (капиталистички, co
nn јалистички и земјите во развој), поттикнувајќи ги проме- 
иите од социјален, економски и политички карактер" (Savi- 
đeviđ M.D., Povratno obrazovanje, BIGZ, Beograd, 1975, 
s. 75) . Понатаму, M. Печујлиќ ja прифаќа тезата според 
коja, претварањето на науката во непосредна производка 
сила и автоматизацијата, зиачат напад на традиционалната 
поделба меѓу умствениот и физичкиот, управувачкиот и из- 
вршувачкиот труд. Тие водат кон формирање на она што Маркс 
го нарекол 'вкупен, комбиниран, работник', водат кон фор- 
мирање на ' колективен работник', т.е. целина на мануелни- 
от к интелектуалнкот елемент на производните сили." (Pe
ču jliđ М., Budućnost koja je počela, IPS FPN, Beograd, 
1969, s. 13) . Уште пред тоа, кон средината на шеесеттите
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Лениот израз на X. Шелски, зашто и на "едната" и на "другата" 

к ce придаваат прерогативите, основните белези што всушност 

ги има класната борба, социјалната револуција, односно уште 

попрецизно речено со Марксовата терминологиja - пролетерска- 

та револуција.

Впрочем, не навлегувајќи во подлабока критичка ана- 

лиза, може да ce каже дека за претставниците во целина и за 

нијансира-ните струи ка апологетската конзервативна идеологи- 

ја на "научно-техничката цивилизациja", односно на "научно- 

техничката револуција" ce карактеристични следните заеднички 

погрешни експлицитни или имплицитни поставки: 1) нивната пој- 

довна основа е класно-неопределениот поим "индустриско", од- 

носно "постиндустриско општество", што фактички значи, исто 

така експлицитно или имплицитно отфрлање (неприфаќање) на 

марксистичката фундаментална категорија "општествено-економ- 

ска формација"; 2) од класната "неутралност" на техниката, 

техкологијата и науката и 3) од техничко-технолошкиот детер- 

минизам, запоставувајќи ги, при тоа, речиси целосно типот на 

односите на производство, односно типот на општествените од- 

носи. Сите овие основни постапки на идеолозите на "научно-те- 

хничката револуција" ce тесно меѓусебно поврзани и речиси не- 

разделни. Но поради анализата тие овде ce раздвојуваат и на- 
кусо ќе ce образложат.

години Р. Супек го застапува ова сфаќање (Вид. Socijali
zam i sociologija, "znanje", Zagreb, 1966). Слично e и сфа- 
ќањето на Д. Безданов во неговиот труд "Tehnički progres 
i obrazovanje u Jugoslaviji", "Stručna štampa", Beograd, 
1975, каде подтерминот "научно-техкичка револуциja" ce 
подразбираат такви "преобразби на производните сили и прс 
изводните односи како составен дел на борбата за ослобод^ 
ване на трудот и човекот, за промена на општествената по- 
зиција на трудот, na според тоа како социјална револуцијг 
на современата доба" (стр. 15) . Слично ce сретнува и во 
книгата на D-r M.Aleksiđ, Obrazovanje radničke klase, te
hnički progres i socijalizam, IPN, Beograd, 1974.
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Тезата за "индустриското" и "постиндустриското" оп- 

штество и неприфаќањето на Марксовата категорија на општес- 

твено-економска формација има подлабоки последици кои ce ог- 

ледаат и во непризнавањето на законитоста во развојот на оп- 

штеството, веројатно со единствена цел современиот капитали- 

зам да ce сфати како општество кое најдобро одговара на по- 

требите на човекот, кој и понатаму ќе ce развива но не во не- 

кој суштински друг тип на општество во кое не ќе владее бур- 

жоазијата, туку пролетаријатот кој исто така ќе одумри како 

класа. Дури и за оние претставници на теоријата на "индустри- 

ското општество", a слично и на "научно-техничката револуци- 

ја" кои сметаат дека современиот капитализам коренито е из- 

менет и ce менува во однос на капитализмот во претходните ве- 

кови и тоа благодарејќи на брзиот развој на техниката и нау- 

ката, сепак не сметаат дека тоа е некој суштински нов и спро- 

тивен тип на општество на капитализмот, туку исто така капи- 

тализам кој ce засновува на висок степен на развиток на про- 

изводните сили. Исто така, значајно не ja менува оваа теза 

ни сфаќањето на оние застапници на оваа "теорија" во совреме- 

ното општество повеќе не ce врши од страна на владеачката бур 

жоазија, туку од новонастанатата "класа" или "слој" што оби- 

чно ja нарекуваах "техно структура" (I. Galbraith и др.) .Тоа 

уште повеќе одговара на интересите ка вистински владеачката 

буржоазија, бидејќи на определен начин таа дејствува како неј 

зина камуфлажа .

Меѓутоа, како што е познато, К. Маркс почнувајќи 

со својот труд "Прилог кон критиката на политичката економи- 

ја" (1859 г.) прв го вовел поимот "општествено-економска фор-
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мација", општествено-економски формации кои одговараат на кон 

кретно-историското преобразување на определени начини ка про- 

изводство, односно попрецизно речено К. Маркс, азискиот, ан- 

тичкиот, феудалниот и капиталистичкиот начин ка производство 

ги означува како "прогресивни епохи на општествено-економска- 

та формација", додека, како што видовме, во предговорот на 

првото издание на првата книга на "Капиталот" својот предмет 

на истражување го нарекува .како анализа на "природниот процес 

на преобразба на целината на општествените односи што ги под-
V

разбира капиталистичкиот начин на производство. Проучувајќи

ja целосно и продлабочено токму капиталистичката општествено-
90/економска формациза; притоа^откривазки ги неззкните против 

речности што ги para капиталистичкиот начин на производство, 

К. Маркс прв пат научно докажа дека таа ce развива спрема од- 

редени општествени закони чиј основен белег им дава класната 

борба помеѓу пролетаријатот и буржоазијата која заострувајќи

90/ На значењето на Марксовиот поим "општествено-економска 
формациja" за социологијата укажува В .И. Леник, уште во 
еден од своите први трудовк "Што ce пријателите на наро- 
дот . . . " . Покрај другото В .И. Ленин нагласува дека со во- 
ведувањето на овој Марксов поим "општествено-економска 
формација", К. Маркс социологијата ja подигна на степен 
на наука . Ленин понатаму продолжува дека откако излезе 
"Капиталот", материјалистичкото сфаќање на историјата не 
е веќе хипотеза, туку научно докажана теза. "И додека не 
ќе имаме друг обид на научно објаснување на функционира- 
њето и развитокот на некоја општествена формација - ток- 
му на општествена формација, a не на животот и обичаите 
на некоја земја или народ, или дури класа итн., друг обид 
кој би внесол ред во "соодветните факти" онака како што 
тоа го каправи материјализмот кој би дал жива слика на из 
весна формација, објаснувајќи ja строго научно - cé дото- 
гаш материјалистичкото сфаќање на историјата ќе биде си- 
ноним на науката за општество" (В.И. Ленин, што ce прија- 
телите на народот. . . одбрани дела, том 1, Култура, Ско- 
пје, 1967, стр. 38.
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ce доведува до разрешување преку социјална пролетерска рево- 

луција која добива облик на "диктатура на пролетаријатот", a 

единствено таа, пак води кон нов тип на општество, нов начин 

на производство, до одумирање на класите и класната експлоата- 

ција. A тоа всушност е новата комунистичка општествеко-економ- 

ска формацкја преку што е изразен општиот закон на сменување 

на една општествена формација со друга преку социјална рево- 

луци j a . .  - ■

Оттука, сфаќајќи го и поимот "социјална револуција" 

и конкретно "пролетерска" или "социјалистичка" како конкрет- 

но-историски типови, во Марксовата смисла на зборот како то- 

тални општествени феномени кои ce карактеризираат со коренити, 

суштински и брзи промени f пред cé, во начинот на производство; 

понатаму, во класко-социјалната структура; политичкиот и ду- 

ховниот живот воопшто, не може да стане збор за никаква заме- 

на на соцкјалната револуција со "научно-техничката" која е са- 

мо една страна на првата, како што прават идеолозите на оваа 

втората.

Во таа смисла има право Јорге Семпрун кога вели де- 

ка самиот збор "револуција" во изразот "научно-техничка рево- 

луција" означува бројни белези, но мошне збркани во сите сфе- 

ри ка теоријата, на политиката, дури и на сетилното забележу- 

вање (на сензибилитетот). Ј . Семпрун истакнува дека К. Маркс 

често го употребувал изразот "револуција". (Revolution dev 
Produktivkräfte, Revolution der Arbetsmittels, итн., итн.)... 

bo контекстот на анализата на производните сили, нивните спе- 

цифичности, нивната сопствена динамика во функција на барање
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ка релативен вишок ка вредност. Меѓутоа, тој термин "

tion" секогаш ce јавува како синоним на терминот Umwälzung

(преврат, револуционирање) и доволно е само малку да ce по-

знава "Капиталот" за да ce сетиме дека во исто поглавје, не-

когаш во иста реченица, Маркс индиферентно к алтернативно ги

употребува едниот и другиот термин. Кај Маркс не ќе ce најде

ни еден ред со кој би ce засновало било какво изедначување на

превратот-или ка непрекинатото револуционирање (Umwälzung) ка

производнкте сили под капитализмот и политичката, a уште по-

малку социјалната револуција. Нешто што е сосема нормално ,

бидејќи ce работи за две практично различки подрачја - на рам-
91/киште на теоркзата и иа рамниште на практиката.

Така "никаква еволуција или револуциja

на капиталистичките производни сили - макар каков да е квали-

тативниот развиток што најнаучката и најфантастичната перспек-

тива може да го предвиди - не може да направи ништо друго ос-

вен понатамошно развивање на материјалните предуслови за соци-

јализам, односно, никогаш не ќе ги надмике самите границк на

капиталистичкиот начин на производство. Со еден збор: науч-
92/ната и технолошката револуција' не е револуциј a".

И во поглед на тезата за "неутралноста" на техника-

та, технологијата и науката на застапниците на "научно-технич-

ката револуција" работите стојат исто, односно таа теза е чи-

сто идеолошка, a не научна. Нејзините претставкици "неутрал-

носта" ja гледаат од "одвоеноста" и "независноста" на науката

91/ Semprun Ј ., Naučno-tehnička revolucija, "Marksizam u sve
tu", 10, 1974, s. 143, 144.

92/ Ibid.
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и техниката од класната структура, класните интереси; поната- 

му, од политичките односи и идеологијата. Овој мит за "неутрал- 

носта", пред cé, на техниката и науката е заснован само врз те- 

хничката поделба на трудот исто како што е и техничко-технолош- 

киот детерминизам. Тоа е така, затоа што од основата на оваа 

идеологија ce избришани класните антагонистички судирк, пред 

cé меѓу проелтаријатот и буржоазијата и е најповолен став за 

обмана на-пролетаријатот и 'нему блиските општествени класи и 

слоеви по општествената положба и начин на живот кој ce состои 

во тоа дека божем развојот на техниката и науката ("научно-те- 

хничката револуција") подеднакво им ja "подобрува" општестве- 

ката положба и "стилот на живот" на сите општествени групи и 

слоеви во современото "постиндустриско" општество. Според иде- 

олозите на "научно-техничката револуција" таа продкра во секое 

домаќинство, a не само во процесот на трудот, со што целокуп- 

ната општествено-економска к семејна стварност ce приблкжува 

кон едка состојба на рамнотежа на Feed back3 прескокнувајќи 

ги општествените антагонистички противречности и судири. На 

тој начин, и во овој поглед фрапантна е сличноста и со функ- 

ционалистичката теорија (пример на онаа на Талиот Парсонс) Ko

ja е исто така апологетска во однос на одржувањето, закостену- 

вањето на капиталистичките експлоататорски односи, a со тоа и 

таа ни најмалку не е "неутрална"г туку суштински буржоаско кла- 

сно детермкнирана.

К. Маркс јасно го покажа класниот карактер на тех- 
никата к науката. Овде само да потсетиме на неколку негови 

ставови. Претходно видовме дека кога Маркс зборува за мануфак-
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турата к машинеријата тој постојано го нагласува двојкиот про 

тивречен карактер на средствата за производство, коккретно на 

машинеријата. Имено, машината може да ce употреби за произ- 

водство на употребни вредности за задоволуваше на определе- 

ни човекови потреби, но таа произведена во определеки конкре- 

тно-историски услови чија суштина е производство на стоки кои 

покрај употребна имаат и разменска вредност, таа (машината) 

станува средство за произвОдство на вишок на вредност кој ce 

претвора во капитал и оттука машината е средство за експлоа- 

тација на работникот. Во оваа смисла К. Маркс јасно пишува: 

"Црнецот е цркец. Дури во определени односи тој станува роб. 

Нашината за предење ка памук е машина за предење памук, Ду-

ри во определени односи (Подвлекол - П.Г.) таа станува капи-
93/тал. Добро е познато и она место во "Капиталот" (I) кога

Маркс покажува дека машината сама по себе може да претставу-

ва средство за ослободување на трудот, ce разбира во опреде-

лени општествени односи (социјалистички), но таа исто така

во други општествени односи (капиталистички) е средство на

поробување, потчинување и отуѓување на работкикот.

Така "капиталистот кој употребуЕа некоја машина не
треба во неа да ce разбира... но во машината дејствува реа-

лизиравото знаење спрема работникот како капитал. И, всуш-

ност, cè ова врз општествениот труд заснована примена на на-

уката, природната сила, и производите на трудот, ce покажу-
ваат во голема мера, и дури исклучително како средства на ек-

сплоатациja на трудот, како средство да ce присвои вишокот на

труд, па оттука како сили кои му припаѓаат на капиталот и сто
94/јат наспроти трудот." '

93/ Маркс К ., Наемен труд и капитал. .. оп. цит ., с. 33.
94/ Marks К., Rezultati neposrednog procesa proizvodnje, op. 

cit., s . 79 .
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Ha тој начин, врз капиталистичкиот начин на произ- 

еодство орудкјата на трудот и самата наука и образование ce 
составни компоненти на посредување меѓу луѓето, меѓу една 

класа и друга и како такви тие ce во функција на создавање- 

то на вишокот' ка вредност и оплодување на капиталот што тој 

ги потчинува и контролира исто така како што го потчинува и 

контролира живиот труд.

. Оттука, техниката^ технологијата и науката не ce 

"неутрални" кезависни од божемните "објективни" потреби на 

сите членови на општеството. Напротив во капиталистичките 

сопственички одкоси тие силно ja зголемуваат моќта на капи- 

талистите над работничката класа и нејзината експлоатација.

Во оваа смисла исто е и со науката к образованието 

Маркс исто така во "Капиталот" јасно го истакна класниот ка- 

рактер на науката и образованието во капиталистичката опште- 

ствено-екокомска формација. И науката и образованието исто 

како техниката и технологијата сами по себе можат да значат 

мошне значајни чинители на економско-ослободување на трудот, 

a со тоа на човекот; можат мошне силно да придонесат за се- 

страниот развој на личноста, ко во одредени конкретно-исто- 

риски услови на капитал-наемен труд тие ce подведуваат под 

власта на капиталот и ce наоѓаат во функција на неговото оп- 

лодуваве. На тој начин и науката и образованието стануваат 

средство за потчинување, за cè поголемо "исцедување" на енер 

гија и напори од работниците со цел за зголемуваае на рела- 

тивниот вишок на вредност, a со тоа на cê"подеспотска дисци- 

плина" и контрола на процесот на трудот, одкосно на cè пого-
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лема експлоатациja на работничката класа. Затоа К. Маркс мо-

жел во Grundrisse... да каже дека "Науката, која мртвите крај

ници ка машинеријата ги присилува со својата конструкциja да

дејствуваат целесообразко како автомат, не егзистира во све-

ста на работникот, туку дејствува врз него преку системот ка-

ко туѓа моќ, како моќ ка самиот систем... Знаењето во маши-

неријата ce појавува како нешто туѓо, вок работникот, a жи-

виот труд- како потчинет на 'самостојно-дејствувачкиот опред-

метен труд . . . Акумулацијата на знаењето и на способностите

(вешткните) , ка општите производни сили, на опгатествената ин-

телигенција на тој начин е спротивставена на трудот к апсор-

бирана во капиталот и ce јавува, значи, како својство на ка- 
»95/ „ ,питалот. Впрочем, и самата наука за развивала буржоазиза-

та со цел за да ja зацврсти својата владеачка моќ и монопол
Yна ситесфери во општествениот живот. Најдобар показател на 

таквиот стремеж на буржоаската класа кон науката и образова- 

нието која ги става во функција на остварувањето ка своите 

класни интереси покажува потеклото на научниците и истражу- 

вачкте, a и на сите оние "офицери" и "подоФицери" кои го кон- 

тролираат фабричкиот индустриски процес и ja спроведуваат во 

практиката интензификацијата на производниот труд и деспот- 

ската дисциплина кад работниците. Нивното потекло по прави- 

ло е буржоаско.

Иако, овие "офицери" и "подофицери" кои во фабри- 

чката поделба на трудот и во општествената хиерархија имаат 

посебна улога сепак претставуваат дел на "вкупниот, комбини-

раниот работник", но тоа не ja менува кивната буржоаска no-
95/ Marx, К., Temelji slobode - osnove kritike političke eko

nomije (Grundrisse...), ... op. cit., 283-286 .
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ложба, без разлика колку да ce повикуваат идеолозите на "на- 

учно-техничката револуција" на овој Марксов поим (Р. Рихта, 

Х.Н. Волков, Турченко, М. Печујлиќ и др.) кои еднострано го 

толкуваат истргнато од" целината на неговиот контекст. Имено, 

К. Маркс вака го определува поимот "вкупен, комбиниран работ- 

ник": "Додека е процесот на трудот чисто индквидуалек, во ис- 

тиот работник ce соединети сите функции, што подоцка ce раз- 

двојуваат.. Тој сам себеси се контролира во индивидуалното при 

својување природни предмети за негови животки цели. Подоцна 

кего го контролираат . Одделниот човек не може да дејствува 

врз природата без да ги стави во движење своите сопствени му- 

скули под контрола на својот мозок. Како што во природниот 

систем главата и раката одат заедно една со друга, така и 

процесот на трудот го соединува умествениот и рачниот труд. 

Подоцна тие ce раставуваат до непријателски с п р о т и в н о с т и . 

Прокзводот општо ce претвора од непосреден производ на инди- 

видуалниот производител во општествен, во заеднички производ 

на вкупниот работник, т .е. на еден комбиниран работен персо- 

нал, чии што членови стојат подалеку или поблиску од ракува- 

њето со предметот на трудот. Затоа со самиот кооперативен ка- 

рактер на процесот на трудот кужно ce проширува поимот за про 

изводниот труд и неговиот косител - производниот работник. За 

да ce работи производно, cera веќе не е нужно оацете да ce 

ставаат врз предметот на трудот; достатно е да ce биде орган 

на целокупниот работник, да исполнува која било од неговите
96/подфункции . " (Подвлекол - П.Г.) .

96/ Маркс К ., Капиталот, том први^ ... оп. цит., с. 443, 444.
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Несфаќањето на целиката на овој и другите Марксови 

текстови доведе идеолозите на "научно-техничката револуција" 

и на "новата работничка класа" управувачкте, стручњаците, ин- 

жикерите, техничарите итн., да ги сврстат во поимот работни- 

чка класа "колектквен работник". Неводењето сметка за фактич- 

кото место и улога на управувањето во капиталистичкиот про- 

цес на производство, како и неправењето разлика помеѓу пои- 

мите наемен работник и производствен работник претставниците 

на овие "теории" ги доведоа до нивните погрешки поставки и 

тези.

Во претходно изнесениот Марксов текст јасно произ-

легува дека во природниот процес, т.е. оној процес во кој не

дејствува законот на капиталистичката поделба (и пошироко кла

сната) на трудот, функцијата на раководеше, управување и из-

вршуваие, односно функциите на "главата и раката" ce споени

во дкјалектичко едикство во ист субјект, додека во услови на

капиталистичкиот начин на прокзводство тие ce одвојуваат, "^а

ставуваат до "непријателски", a нта гонистички, " с п р о т и в н о с т и " .

Неколку страници понапред, К. Маркс во "Капиталот" (I) јасно

покажува дека оваа одвоена, раставена функција на "управу-

ваше, надгледување станува функција на капиталот штом трудот

што му е потчкнет ќе стане кооперативен;" и "како специфич-

на функција на капиталот, функцијата управување добива специ-
97/фични карактерни белези."

Со развитокст на кооперацијата и поделбата на тру- 

дот капиталистот отпрво ce ослободи од рачниот труд "штом ja 

достигна неговиот капитал онаа минимална големина, со која 

97/ Ibid., ѕ. 295.
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дури и почнува вистинското капиталистичко производство", ис- 

то така "функцијата за непосреден и постојан надзор над од- 

делните работници и работни групи самиот тој пак им ja отста- 

пува на еден вид наемни работници. Како што на една армија и 

требаат виши офицери и подофицери, така исто и на масата ра- 

ботници што работи заеднички под командата на еден ист капи- 

талист к требаат индустриски виши офицери (управници, mana

gers) и прдофицери ( над гледници , л contre

maîtres) кои за време на процесот на трудот командуваат од 

името ка капиталот. Трудот, што ce состои во врховно надгле- 

дување ce утврдува како нивна исклучива функција. Политички- 

от економист кога го споредува начинот на производството на 

независните селани или на самостојните занаетчии со робовско- 

то плантажно стопанство, ja смета оваа надзорничка работа ка- 

ко faux fr aïs de produc ti on.При разгледувањето на капитали- 

стичкиот начин на производство тој, напротив, фуккцијата на 

управувањето, до колку таа произлегува од природата на заед- 

ничкиот лроцес на трудот, ja иденткфицира со истата таа функ-

ција, што е условена од капиталистичкиот и затоа од антаго-
98 /нистичкиот карактер на овој процес." (Курзив - П.Г.)

Од тоа јасно произлегува дека во такви услови уп- 

равувачката функција во производството е атрибут на капита- 

лот, служејќи му на неговото оплодуваше и cè поголема експло- 

атација на наемните производствени работници. Затоа, овие уп- 

равувачи, надгледувачи на производствениот труд, a со тоа и 

на производствените работници ке спаѓаат во работничка кла- 

са, бидејќи и нивните интереси ce антагонистички спротивста- 

вени.

98/ M a rks К., Rezu l t a t i  neposrednog procesa proizvodnje... 
op.cit., 296, 197 .
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Тоа не доведува и до прашањето за јасното разгра- 

кичување на поимите "наемен производствен работник" и поши- 

рокиот поим "каемна работна сила" што произлегуваат од спе- 

цифичностите на капиталистичкиот начин ка производство, a 

за што не водат сметка претставниците на "научно-техничката 

револуција" и на "новата работничка класа". Разрешува&е на 

ова прашање наоѓаме во Марксовиот "Капитал" (I) и во него- 

виот пред. неколку години пронајден ракопис од необјавената 

шеста глава од првиот том на "Капиталот". Бидејќи поопширно 

и поконцизно ова прашање К. Маркс го разработува во овој не- 

објавен ракопис, овде накусо ќе ce изнесе неговата анализа 

од него.

К , Маркс аналкзата ja започнува со разграничување- 

то на поимите "производствен" и "непроизводствен труд". Од 

едноставното становиште на процесот на трудот воопшто ни из- 

гледа производствен оној труд кој ce реализира во некој про- 

извод, поточно, во некоја стока . Од становиштето на капита- 

листичкиот процес на производство мора на тоа да му ce дода- 

де поблиско одредување; дека производствек е окој труд кој

непосредно го оплодува капиталот или произведува вишок на
99/вредкост." Значи, во капиталистичките услови на производ- 

ство, без разлика на "содржината на трудот" производствен е 

оној труд кој создава вишок на вредност, трудот ja создава 

вредноста на стоката и го оплодува капиталот, додека непро- 

изводствен труд е оној кој (може да биде и материјален a не 

само интелектуален како што често погрешно ce мисли) кој со- 

99/ Ibid., ѕ. 65.
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здава само употребни вредности; тој труд кој не создава ви- 

шок на вредност и не го оплодува капиталот не е производен.

Сообразно на ваквото определување на поимите про- 

изводствен труд и непроизводствен, К. Маркс ги изведува и по- 

имите производствен и непроизводствен работник . Според К. Маркс, 

производствен е оној работник кој врши производствен труд, 

односно кој непосредно создава вишок на вредност, т.е. го оп- 

лодува к а п и т а л о т , к а к о  и дека непроизводствен работник е 

оној кој врши кепроизводствен труд, создава употребни вред- 

ности или услуги кои не создаваат вредност и вишок на вред- 

ност, односно не врши оплодување на капиталот.

Според тоа, работникот може да биде наемен работ- 

ник, надничар, но не мора да биде и производствен работник. 

Затоа "секој производствен работник е наемен работник, но не 

е затоа секој наемен работник производствен работник. Секо- 

гаш кога трудот ce купува за да биде потрошен како употребна 

в р е д н о с т, како услуга (Dienst), a ке за тоа како жив фактор 

да ja замени вредноста ка променливиот капитал и да биде оте- 

лотворен во капиталистичкиот процес на производство, трудот 

не е производствен труд, ниту наемниот работник е производ- 

ствен работник. Неговиот труд тогаш ce поставува поради не- 

говота употребна вредност, a не како разменска вредност, тој 

ce троши н е п р о и з в о д н о, a не производно. Капкталистот, значи, 

му стои наспроти како калиталист, како репрезент на капита- 

лот. Тој ги разменува своите пари за неговиот труд како 

venu (добит), a не како капитал. Неговата потрошувачка не 

конституира П-С-П', туку С-П-С (последното труд или само ус-

лу га 101/

100/ Ibid., ѕ. 65. 
101/ Ibid., ѕ . бб .
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Оттука, без разлика на содржината на трудот "кро-

јач, учител, пеачка итн.) оној труд кој создава употребни

вредности, услуги и ce плаќа како revenu може да биде наемен

труд но не и производствен. Затоа и сите оние платени лица

од капиталот како каемни работници, сите оние кои вршат

ција на надгледување, управување кад живиот труд или со еден

збор како што Маркс ги нарекува "функционери" можат со тоа

да станат.наемни работници; ко тие со тоа не стануваат про- 
* .. 10 2/ ттизводствени работници . Но како ова неразликува&е соз-

дава збрка и неразбираде кај апологетите на буржуаскиот си- 

стем, како и кај апологетите на "научно-техничката револуци- 

ја", К . Маркс пред повеќе од 100 години јасно го забележува 

кај првите и истовремено го разјаснува ка следниот начин:

"Во капиталистичкото производство, значи, станува- 

ат апсолутни, од една страна, производството на производите 

како стоки, a од друга страна, обликот на трудот како наемен 

т р у д . Мноштвото функции и дејности, кои имале ореол на све- 

тост, важеле како самоцел, кои биле извршувани gratis /бес- 

платно/ или биле плаќани по заобиколни паткшта (како сите 

■professionals /претставници на слободните професии/, лека- 

рите, barristers /адвокатите/ итн. во Англија, каде barris- 
teri и physician /лекарите) не можеле или не можат да подне- 

суваат тужби за наплата), ce претвараат од една страна ди- 

ректнс во наемни работници, макар колку била различна содр- 
жината на нивниот труд и нивното плаќање. Од друга страна,

тие потпаѓаат - оцената на нивната вредност, цената на тие раз 
личш дејности од блудницата до кралот - под законите кои ja утврдуваат 
цената на наемниот труд ... Таа појава, пак, со развојот на кашталистич-

10 2/ Ibid,, ѕ, 68.
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кото производство сите услуги (Dienste) да ce претвараат во 

наемен труд a сите нивни извршктелк во наемни работници, зна- 

чи наемните работници да ги поврзува со производствените ист 

карактер, дава дотолку повеќе повод за бркање едните со дру- 

гите што е појава што го карактеризира капиталистичкото про- 

изводство и која што тоа производство само ja создаде. Од дру- 

га страна, таа на апологетите им дава повод производствениот 

работник,.затоа што е тој наемен работник, да го претворат 

во работник кој за пари ги разменува само своите услуги (т.е. 

својот труд како употребна вредност). Со тоа среќно ce преви- 

дува differentia speaifioa (специфичната разлика) на тој 'про- 

изводствен работник' и на капиталистичкото производство - ка- 

ко процес на самооплодување на капиталот, чие просто самооте- 

лотворено средство (agency)е живиот труд , Војникот е наемен

работкик, наемник, но тој поради тоа не е производствен ра-
Ä „ 103/ботнкк .

Оваа неидентичност и разликување на поимите наемен 

производствен работник и наемен работник го согледуваат и не- 

кои современи марксисти ка Запад, како што ce на пример Н. 

Пуланцас1^ ^  и А. Горц. И двајцата ce надоврзуваат на излага- 

њето на К. Маркс особено од "Капиталот". Така, А. Горц иста- 

кнува дека "фактот што овие - офицери и подофицери на произ- 

водството - исто така претставуваат дел на 'колективниот ра- 

ботник' ( Gesamtarbeiter кај Маркс), не ja менува нивната кла- 

сна положба: тие ce платени да ja вршат функцијата на капи- 

талистот тогаш кога таа функција повеќе не може да ja врши 

103/ Ibid., ѕ. 67.
104/ Pulancas N ., op. cit., s. 257, 258 .
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само еден работодавател или сопственик и кога таа, со оглед

на својот обем и својата сложеност, бара да биде парцијализи-

рана, поделена на мноштво должности, кои ќе им бидат повере-

ни на мноштво 'работоводни функционери' . Тоа што тие ce пла-

тени, ништо не менува на суштиката на нештата: работниците

всушност ги чувствуваат како специјалисти за угнетување и

за експлоатација ... Вие, очигледно, можите да приговорите де-

ка техничкото особје во фабриките и самото е угнетено и дека

исто така е жртва, a не само инструмент на поделбата на тру-

д от. Тоа е точно. Но - и тоа треба особено да ce нагласи -

фактот дека ако си сам потлачен не може да биде извинување

за твоето потлачување на другите; еден угнетувач кој и сами-

от е угнетен не е поради тоа к помалку угнетувач. Освен тоа,

ако надгледувачкото особје и особјето на техничкото управу-

вање е угнетено, не го угнетуваат работниците со кои тоа вла- 
,.105/дее и кое заедно со капиталнстите тоа нив ги угнетува.

Од сето ова досега речено, јасно ce открива идео-

лошкиот и апологетскиот вел на претставниците на "научно-те-

хничката револуција", на "новата работничка класа" и на си-

те оние кои поимот работничка класа било да го прошируваат
со привилегираниот наемен општествен слој на управувачи, над-

гледувачи, стручњаци, интелигенциja итн., во услови кога нив

капиталот ги потчинува и ги става во функција на експлоата-

ција на живиот односно производствениот труд, одкосно на ра-
ботничката класа. Ce додека постојат услови к општествени од-

носи кои de facto овозможуваат експлоатациja, потчинување на

105/ Gorz A., Klasni karakter nauke i naučnih radnika, Mark
sizam u svetu, 10, 1974, s. 129.
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живиот труд на мртвиот, без разлика дали овој мртов труд (из- 

разен пред cê преку средствата за производство и создаденото 

национално богатство) е кокцентрирано во рацете на капиталот, 

т.е. неговиот социјален косител буржоазијата кли во рацете 

ка државата, т.е. неговиот социјален косител бирократијата, 

ce дотогаш управувачите, надгледувачите, стручњаците, функ- 

ционерите ќе бидат непријателски, aнтагонистички спротивста- 

вени на работничката класа; на производствените работници и 

не ce нејзин составен дел иако и самите можат и обично ce на- 

емници, ко сепак привилегирани.
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II

1 . ТЕОРИСКО-МЕТОДОЛОШКИ МОДЕЛ HA СОЦИЈАЛНА 
СТРУКТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ ВРЗ КАПИТАЛИСТИ- 

ЧКИОТ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО

"Тие ќе работат, a ние ќе 
уживаме" (Гирмо Моракдие)

Капиталистичкиот начин на стоковно лроизводство ce 

карактеризира пред cè со производство на вишок на вредност, 

a што е резултат на неплатениот вишок на труд на кепосредни- 

те производители и кој ce претвора во капитал, a го присво- 

јува нејзиниот кепрокзводител, сопственикот на средствата за 

производство - буржоазијата. Капиталистичкиот качин на прокз- 

водство ce засновува врз релативно развиен степен ка производ- 

ните сили и врз cè поголемата техничка и општествена поделба 

на трудот во која cè повеќе ce зацврстува процесот на владе- 

ење на мртвиот над живиот труд.

Капиталистичкиот начин на производство и врз него 

заснованата поделба на трудот доведува до целосна "екслро- 

пријација", одвластување на непосредните производители, т.е. 

работничката класа од средствата на својот труд и сместувај- 

ќи го во рацете на нејзе антагонистички спротивставената кла- 

са, т .е. буржоазијата. То ј процес на експропријација ка не- 

посредките производители од средствата на трудот доведува 

до последица работникот да не поседува ништо друго освен сво- 

јата гола работна сила, самиот сведувајќи ce на проста физич-
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ка, извршувачка сила. Така опредметениот труд на работникот

ce осамостојува од него и ce претвора во капитал, т .е. како

истакнува К. Маркс "средствата за производство ce претвора-

ат во средство ка комацца над живиот труд и во средство на

неговата експлоатациja .. . Ha тој начин трудот посматран

од стој алиштето на создавање на разменската вредност кој и

самиот ce претвора во стока доведува до спротивност меѓу не-

говите субјективни и објективни услови . Со тоа настапува ге-

нерализација на стоковната форма на производство: трудот на

производителот (неговата психофизичка, умствена екергија)

станува "апстрактен" и ce претвора во стока исто како и дру-

гите стоки кои имаат цел да ce изнесат на пазар и да ce под-

вргнат целосно на законитостите на пазарното стоковно произ-

водство. Затоа и ce случува, како од стојалиштето на капита-

лот така и од стојалиштето на работникот, "средството за про-

изводство како постоење ка капиталот, како aapitalj

да ce спротивставува на трудот, значи на вториот елемент, во

кој ce претвора предујмлениот капитал, така што, оттука, ce

појавува и вон процесот на производство... како специфичен
2/начин на егзистенциja на капиталот." Тоа, понатаму, ce раз- 

вива... со дел од општата природа на капиталистичкиот процес 

на оплодување на вредкоста (улогата што во тоа ja играат сред- 

ствата за производство како усисивачи на живиот труд), со дел 

од развојот на специфично капкталистичкиот начин на производ- 
ство (во кој машинеријата станува вистински господар над жи- 

виот труд) ,3//

1/ Marks. К., Rezultati neposrednog procesa proizvodnje, op. 
cit., s . 17.

2/ Ibid., s. 12.
3/ Ibid.
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Во таа смисла, Маркс истакнува, дека власта ка ка-

питалистот кад работнкците ce покажува според својата суштина

како владеење ка осамостоените наспроти работникот услови на

трудот под што тој ги смета покрај објективните услови ка про-

цесот - средствата за производство, - и објективните услови

за одржување и дејствување на работната сила, значи, средства-

та за живот, над самиот работник, иако тој однос ce остварува

дури во стварниот процес на производство, кој е како што ви-

довме, во својата суштина процес на производство на вишок на

вредност што вклучува одржување на старата вредност, т.е. про-

цесот на самооплодување на вредноста на предујмлениот капитал.

Оттука власта на капиталистот над работникот е владеење на

стварите над човекот, на мртвиот труд над живиот, на произ-

водот над производителот, со оглед на тоа што стоките кои ста-

нале средство на владеење (ко само како средство на владеење

на самиот капитал) над работниците, на простиот резултат на

процесот ка производство, на производите на тој процес. Тој

однос, според Маркс, е сосем ист во материјалното производ-

ство и во стварниот општествен процес на животот - бидејќи

тој процес е процес на производство кој во идеолошката об-

ласт ce покажува во религијата, извртување на субјектот во

објект и обратно. Низ тој протквречен облик мора да ce поми-

не така како што човекот мора своите духовни сили најпрвин ре-

лкгиозно да ги обликува како на себе спротивни и независни m o -
47ќи. Тоа е процесот на отуѓување на неговиот сопствен труд, 

процес во кој настапува тоталко отуѓување ка човекот произ- 

водител (производите од неговата дејност, самата производна

4/ I b i d . , ѕ . 18



98

дејност, неговото генеричка суштина и на човекот од чоЕек), 

но и на капиталистот, сопственикот на средствата за производ- 

ство, без разлика што овој во него доживува задоволство, a 

работникот е "негова жртва". Всушност капиталот е "производ- 

ствен, општествен однос" (К. Маркс) и токму во односите капи- 

тал - наемен труд е содржана дијалектиката на овој процес на 

отуѓување на луѓето и фетишизирање на стоките кој произлегу- 

ва од самата суштина и противречност ка капкталистичкиот на- 

чин на производство.

Матрицата на противречностите на капиталистичкиот 

начин на производство е cé поголемото поопштествување на тру- 

дот, a приватно присвојување на производите од непроизводите- 

лите што непосредно ce изразува во антагонкстичката противре- 

чност и неизбежен конфликт меѓу пролетаријатот и буржуазијата. 

Двојниот карактер на процесот на трудот во капитализмот што 

ce изразува преку постојаното наголемување ка производните 

сили, особено брзиот техничко-технолошки и каучен развој кои 

што капиталот ги става во своја служба; окрупнување и инте- 

грација на процесот на производство оличен преку монополиза- 

цијата, квартализацијата на капиталот, a всушност суштински 

непроменети односи на производство, со задржување на хиерар- 

хиската поделба во фабриката, коицернот, и сл., е проследена 

со политичка и образовна хијерархиja. Впрочем, самиот процес 

на концентрациja и централизацијa на средствата за производ- 

ство е соодветно следен со процесот на политичката и духов- 

на (идеолошка) . централизација во рацете - на капиталисти*- 

чката владеачка класа, Самиот капиталистички начин на 

производство што ce развиваше со проширување на пазарот и вс
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други земји кои стануваа колонии и подоцна и покрај нивното 

ослободување останаа економски заЈвиски што повеќе ce сврту- 

ва кок интензивната експлоатацијa на трудот (нови технички 

постапки и пронајдоци, исцедување максимум енергија од ра- 

ботнккот со помош на растечката раситнета поделба на трудот 

и зголемувањето на неприродното темпо на полу или целосно ав- 

томатизираната монтажна лента на производство) со единствена 

цел да се-осуети, и по можност да ce спречи тенденциското опа- 

ѓање на профитната стапка, што од друга страна, води кон "мак- 

скмилизацкја" на експлоатацијата на работничката класа и до- 

бквање екстра-профит за буржоазијата. Така, на дело , к во со- 

времениот степен на развиток на капитализмот ce потврдува Марк 

совиот став изразен во закон (општествен) "колку работнккот по 

веќе произведува тој толку повеќе ce осиромашува", односно по- 

веќе ce отуѓува, макар колку тој бил ниско или високо платен.

На тој. начин развојот на прокзводните сили пред cé,

преку интензификацкјата на трудот и интернационализацијата ка 
5/капиталот ' во современото капиталистичко општество ja зголе- 

мува противречноста и нееднаквоста во неговата социјална стру- 

ктура, чии антиподи ce пролетаријатот и буржоазијата; a меѓу
I

нив низа преодни класи к општествени слоеви кои ce разликува-

ат од земја до земја, ce разбира во зависност од степенот на

развиток на одреден конкретно-историски облкк на капнталис-

тичко општество. Затоа оваа кратка теориска расправа и осков-

5/ Според Н . Пуланцас треба да ce биде мошне опрезен поради 
разните идеологии кои ce поврзани со толкувањата на мулти- 
националните фирми. Кои посебни белези ги има таа иктерна- 
ционализациja во сегашната фаза...? а) Развиток ка базата 
на експлоатациja на посебниот капитал или стојат на повеќе
капитали во повеќе нации, т.е. проширување на теренот на 
кој капиталот ce конституира како општествен однос; б) из- раснува текдекција кон спозување на капиталите кои потек- 
нуваат од повеќе разни земји под видот на единствена еко- 
номска сопственост (Pulancas N ., Klase u savreшеnom kapi
talizmu, .. . op.cit., s. 65).
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ниот приод кон социјалната структура што настанува врз соод- 

веткиот капиталистички начин ка производство ce движи во рам- 

ките на рамнкштето на општествено-економска формацкја и со 

самото тоа ce апстрахираат нејзините конкретни историски об- 

лици. Особено во услови кога класните антагонистички против- 

речкости и конфликти добиваат мошне заострен облик и класно- 

социјалната поларизација околу оската пролетариј ат-буржоази- 

ја и доаѓа до најопиплив вид, одкоско добива биполарен облик. 

Но е најочигледно, преструктуирањето околу оваа основна кла- 

сна оска на капиталисткчкото општество, фактички ce изразува 

преку социјалната пролетерска револуција која доколку е успе- 

шна коренито почнува да ja мекува постојната класно-слојна 

структура и нејзиката внатрешна хиерархија. Од овој аспект 

К . Маркс ja разгледува постојната визија на класно-социјал- 

ната структура ка капитализмот и визијата на класната струк- 

тура ка социјализмот што особено доаѓа до израз во "Манифес- 

тот на комунистичката партија" и во одделни поглавја на "Ка- 

питалот". Така на пример, незавршената 52 глава од третиот 

том на "Капиталот" што носи наслов "Класи", К. Маркс го за- 

почкува со изложување на класната структура на капиталистич- 

ката општествено-економска формација во која разликува три ос- 

новни класи според материјалните извори на нивната егзистен- 

ција: "Сопствениците само на работната сила, сопствекиците на 

капитал и сопствениците на земја, чки соодветни кзвори на до- 

ход ce каемнината, профитот и земјишната рента, значи наемни- 

от работкик, капиталистот и сопственикот на земја ги сочину-
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ваат сите големк класи ка модерното општество кое почива врз 

капиталистичкиот начин на прокзводство'. Во некои други 

свои трудови, како на пример во "Основи на критиката на по- 

литичката екокомиja" (Grundrisse) тој класната структура на 

капитализмот ja сфаќа исто така од три класи како што ce про- 

летаријатот, буржоазијата и средната класа наместо "сопстве- 

ниците на земја". Под овој поим "средна класа" Маркс обично 

ги подразбирал ситната буржоазија и многубројните немануел- 

ни и преодни општествени слоеви "подофицерите" к "офицерите", 

нагледувачите, контролорите на работниковиот производствен 

труд. Подоцна, од современите социолози кои ce марксистички 

ориентирани ова шарекило на средните општествени слоеви раз- 

лично ce означува почнувајќи од терминот "средна класа" (mi

ddle class)з na "службеници", "интелигенцијa ", "немануелни 

работници" (nonmanuel wrkers); "бели јакни" (white

W. Mils); "техноструктура" (И. Галбрајт); "буржоаски талог" 

(С. Келер, Р. Варенкамп) итн.

Меѓутоа, иако самото поимаље на средната класа или 

средните општествени слоеви на дел современи мислители во из- 

весна смксла ce разликува од она на класиците на марксизмот, 

сепак т@а не е најсуштественото, најкарактеристичното за нив. 

Она што нив суштински ги разликува од класиците на марксизмот 

е поместувањето ка значењето на револуционерниот класен суб- 

јект во капитализмот - од пролетаријатот на средната класа 

(Николо - Nikolaus, Мод - Mouđe, Луис - Lewis) или на инте- 

6/ Маркс, К ., Капиталот, том 3, Мисла, Скопје, 1976, с. 803.
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лигенцијата (Б. Верхаген, X. Маркузе, пред крајот на својот 

живот феминистичкото движење) кли "техноструктурата" (И. Гал- 

брајт).

Маркс, Енгелс и Лекин значајко внимакие им посве-

тија на хиерархиските односи во рамките на социјалната струк-

тура на капиталистичкото општество. Основнкте поими кои при

тоа ги употребуваат ce: "горни", "средни", "долни" што ce од-

несува пред cé на ко^ективната општествена позиција на соод-

ветната класа или слој во.рамккте ка хиерархиската социјална

структура. Врз основа на карактерот на капиталисткчкиот осно-

вен продукционек однос и општествено-политичкиот систем "нај-

долното" место во таквата хкерархиска структура било резерви-
7 /рано за пролетаријатот a "горното" за буржоазијата. ' Ce раз- 

бира таквата хиерархиja во социјалната структура во капиталк- 

змот е резултат и произлегува од хиерархијата на процесот ка 

трудот што започнува, како што видовме, со мануфактурата и ce 

зацврстува во машинеријата. и автоматизацијата.

Меѓутоа, општествената поделба на трудот која изра-

снува врз капиталистичкиот начин на производство не создава

само хиерархиска поделба во рамккте на социјалната структура

меѓу одделните општествени класи туку и во рамките на самите

класи. Во таа смисла, уште за време ка мануфактурната поделба

на трудот К. Маркс пишува дека таа "не го подредува само no-

77 Слично вид. Semenov S.V. Srednji slojevi i socijalna struk
tura kapitalističkog društva, Marksizam u svetu, 3, 1975. 
Toj истакнува дека"Маркс и Енгелс укажувале на тоа дека во 
секое експлоататорско општество постои 'повеќедимензионално 
степенување на општествените позиции' и утврдиле дека во ка 
питализмот буржоазијата ro твори врвот на ова степенување, 
додека пролетаријатот стои на најдолниот степен (во сред- 
киот век степенувањето било на феудални господари вазали, 
цеховскк оргакизираните закаетчки, калФите, кметовите)", 
стр. 73.
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рано самостојниот работник на команда и дисциплина на капита- 

лот, туку освен тоа создава и хиерархиска поделба меѓу работ- 

нкците". A таквата хиерархија меѓу работниците ce обезбедува 

со различните висини на наемнината како и по пат на различ- 

ните квалификации што гк обезбедува капкталистичкиот a исто 

така и преку хиерархизираниот образовен систем. Врз тој кри- 

териум лежи и поделбата на работниците на: квалификувани, при- 

учени ( полук валифик yв ани ) *г неквалификувани .

Ако ce земат предвид социоекономските крктериумк 

во целина, работничката класа во современото капиталистичко 

општество ce дели на следните слоеви: 1) "работничка аристо- 

кратија" како што често К. Маркс и Ленин го нарекувале нај- 

високиот слој ксј ce состои од побуржоазени или побирократи- 

зирани работнички елементи, кој често пати врши "предавство", 

на интересите на пролетаријатот и им служи често на владеач- 

ките буржоаски интереси; 2) високо-квалификувани и квалифи- 

кувани работкици со стручно средко или со неполно средно,тнр. 

"работничко", "индустриско" училиште; 3) приучени или полуква- 

лификуваки работници; 4) неквалификувани - физички или општи 

работници; 5) странскн работкици (гастарбајтери) и 6) невра- 

ботени, резервна работничка армија.

Овде е потребна една напомена во однос на издвоју- 

вањето на стракските работници како посебек работнички слој: 

Имено, некои испитувања во ЕЕЗ покажаа дека конгломератот на 

странските работници обично ги зазема најнепривлечните работ- 

ни места, помала им е наемнината и воопшто ce наоѓаат на нај-
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ниската општествена позиција во рамките на работничката хие- 

рархија, всушност тие ce и најексплоатираниот работнички слој. 

Проблемите со јазикот, адаптацијата, особеко на децата кои ce 

школуваат во определен "хомо дуплекс" уште повеќе ja зацврс- 

тува најнеповолната негова положба во однос на работниците од 

матичната земја.

Инаку, во 'сфаќањето на поимот "работници" во Маркс- 

овата смисла на зборот треб'а да ce тргне од поделбата на про- 

изводен к непроизводен труд: непосредни работкици и наемни ра- 

ботници. Производни работници, како што видовме, ce онке кои 

произведуваат вишок на вредност и кок го оплодуваат капиталот, 

без разлика на содржината на трудот и кои ce всушност наемни 

работници. Но сите наемни работкици не ce производни, т.е. ке 

спаѓаат во поимот работничка класа без разлика што нив капи- 

талот ги става во наемка положба, но тие непосредно не созда- 

ваат вишок на вредност и всушност само придонесуваат производ- 

ниот работник што поиктензивно да ce експлоатира и всушност 

тие им ce "непријателски спротивставени ка работниците" (К. 

Маркс) што очигледно произлегува од суштината на општествена- 

та (класната) поделба на физички и умствен труд. Во тие рам- 

ки тие вршат само умствен труд. Овој слој на наемници е при- 

вилегиран во одкос на производните наемни работници и дотолку 

повеќе ja зацврстува неговата позкција доколку е во функција 

да û служи на интересите на буржоазијата. "Буржоазијата го 

симна светиот ореол .од сите видови дејност, кои дотогаш ce сме- 

таа почесни и на кок ce гледаше со стравопочитувачки трепет.
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Лекарот, правникот, свештеникот, поетот, човекот на науката -

таа гк претвори во свои платени наемни работници. Сите

овие интелектуални "наемки работници" кок ja имаат функци-

јата на "офицери" и "подофицери" на процесот на производство-

то, иако ce дел на "колективниот работник" како што со право

истакнува А. Горз "тоа што тие ce платени кишто не менува на

суштината на нештата: работниците ги чувствуваат како специ-
9 /залисти за угнетување и за 'експлоатација". '

Оттука, ОЕОј општествек слој спаѓа во средните сло-
еви или средната класа на социјалната структура ка капитализ-

мот. Овој општествен слој стои меѓу пролетаријатот и буржо-

азијата. Таквата негова положба ja одредува К. Маркс кога

зборува за зголемувањето на окие лкца во капитализмот кои

вршат непроизводен труд и живеат од плата. "Што тој (ce ми-

сли ка Д. Рикардо - П.Г.) заборава да истакне е постојното мно-

жење на средната класа, која стои во средината меѓу работници- 
те, од една страна и капиталистите и земјопоседниците, од

друга страна, a која во својот cé поголем обем ce издржува 
во поголемиот дел непосредно од доходот и како терет ja при-

тиснува работничката подлога и ja зголемува социјалната без-
„ 10/бедност и мок на горните десет илцади.

Друг дел, или општествен слој на средната класа или

на средните слоеви претставуваат тнр., "класични" средни сло-

еви: ситните индустријалци, занаетчиите и селаните.всушност

8/ К . Маркс - Ф. Енгелс, Манифест на комунистичката партија,
НИО "Студентски збор", Скопје, 1973, стр. 12.

9/ Gorz A., Klasni karakter nauke i naučnih radnika, op.cit.s.129

10/Marks K., Teorije o višku vređnosti, II (Delà, tom 25, 
"Prosveta" - IRP, Beograd, 1972, s. 458.
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претставниците на ситкото стоково производство.' Ситната при- 

ватна сопственост "е онаа најопшта спона која со силата на 

папочната врвца ги врзува за поседккчката класа, крупната 

буржоазија, и за капиталистичкиот систем на продукциоки од- 

носк". ФАктот , пак, дека нивнкот најзначаен дел истовремено 

ce доближува до положбата на непосредните производители прет- 

ставува допирна точка со другата осковна класа - пролетарија-

Со промените во социјалната структура ка капитализ-
12/ .мот доага и до значацно зголемување ка средниот слоз коц

во поделбата на трудот е познат како слој на слободните про-

фесии кој исто така има привилегирана општествена позиција.

Покрај "класичните" занимања кои спаѓаат во "слободни профе-

сии" како што ce лекарските, адвокатските и уметничките овде

треба да ce придадат и новикарите на високо-тиражниот печат,

радиото и телевизијата и другите стручњаци на средствата за

масовно комуницирање, производителите и изводителите ка сте-
„ 13/рео-типизираната масовна култура".

Посебен слој во рамките ка средната класа е админи-

страцијата илк чиновништвото кое и самото е раслоено од рутин'

ското па ce до најниската хиерархија ка професионалните поли-

11/ Pečujliđ dr. Miroslav, Klase i savremeno društvo, Savre
mena administracija, Beograd, 1967, s . 48.

12/ Bo Англија, на пример од 1851 до 1951 година, значи за 
100 години, нивниот број ce зголемил од 150,000 на преку 
1.000.000 (a кекои занимања пораснале и за 600%), додека 
населението ce удвостручило; во САД за 60 годкни е забе- 
лежан пораст од 414,000 на 2.074.000, a во Франција за 
околу 60% за четкриесет годкни. (Pečujliđ М., О srednjim 
slojevima, Marksizam u svetu, 3, 1975, str. 19).

13/ Вид. слично, Miliđ Vojin, Buržoaski konzervativizam u sa- 
vremenoj sociologiji (I)... op. cit., s. 17.
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тичари и идеолози, бидејќи средните и врвните ce регрутираат

од владеачката крупна буржоазиja и кој во одредени услови до-

бива белези ка бирократија, со што фактички ce доближува до

владеачката положба на крупната буржоазија.

Самата буржоаска класа класиците на марксизмот ja

делеле на: крупна, средна и ситна, a кога ja разгледувале

буржоазијата ка конкретно-историски облици на капиталистички

општества.тие разликувале повеќе "фракции" или слоеви: индус-

триска, финансиска, ©лигархиска, трговачка итн. Може слободно

да ce каже дека крупната (па и средната) буржоазија за наши-

те цели - во однос на образованието не е интересна, зашто "по-

веќедимензионалната моќ на нејзината позиција пружа ретко

'дофатлива' стабилност: идеолошки, нејзината егзистенција за

мал број на привилегирани има само ограничено значење. Успо-
14 /нот во крупна буржоазија дејствува иреално", без разлика

на нејзината пропагандна идеологија на нејзините "отворени

врати". Оваа кдеологија тврдк дека "привилегираните позицки

во капиталистичкото општество на секој му ce достапни. Мал

почетен капитал и смисла за работа, ce услови за успех на си-

тниот буржуј. Успешно апсолвирање на виша школа и на универзи-

тетот или на некоја друга образовна институција, овозможува

успех во талогот на буржоазијата. За аутсајдерот е мошне те-

шко, како што ce мисли, да ги освои овие позиции - бидејќи ед-

наш запоседнати тие ce монополкзираат внатре на семејните со-
15 /јузи (морате само да ce ожените)." Образовниот систем во

14/ Keller Ѕ . , Vahrenkamp К . , Iluzije kasnog kapitalizma, 
Marksizam u svetu, 1, 1975, s . 23.

15/ ioid., s. 24.
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капитализмот всушност ja врши својата класка функција која во 

суштина ce состои во стремежот за самообновување на постојна- 

та социјална структура,

Меѓутоа, буржоазијата, поточно нејзините апологет- 

ски теоретичари и идеолози преку разни "теории" за "еднаквос- 

та на шансите" за сите во образованието , настојува да ja ка- 

муфлира к^асната буржоаска. фуккција на образовниот систем во 

капитализмот. Всушност оваз идеологиja за "еднакви шанси во 

образованието" е пренесување на истата таа идеологија ка "ед- 

накви шанск на сите за стануваше буржуи" што ce протегнува уш- 

те од либералистичката фаза ка развиток на капитализмот.

Има повеќе буржоаски теоретичари кои ce занимавале

со прашањето ка "еднакви шанси" во образовниот систем на капи-

тализмот. Овде во кратки црти ќе ce изнесат неколку сфаќања

со обид на нивна критика. Така Л. Сасман (L. Sussman) истак-

нува дека поимот "еднаквост на шансите во образованието" има

три димензии: 1) еднаквост во приодот кон незадолжителното об-

разованке за цела една генерација младина која поседува една-

кви квантитативно измерени способности, без оглед на основни-

те белези како што ce полет, расата, местото на домување и

општествената класа; 2) едкаквост во стапките на застапекост

во незадолжителното образованке за припадниците на сите кла-

си к 3) еднаквост на шансите на младината на сите класи во no-

16/ Во Франција во 1964 година почетокот на училишната рефор- 
ма започна со бараљето кли подобро речеко паролата: "сите 
еднаквк на училишниот старт; нека победат најдобрнте и не- 
ка одат најдалеку". (Вид., Zakiđ D.M., Obrazovanje u SAD,
SSSR i Zapadnoj Evropi, "Grafos", Beograd, 1970, s. 39).
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глед на стекнување на способности кои ги пружаат училиштата. 

Според Торстен Исен (Torsten Husén) под поимот ед- 

наквост ce подразбира можкоста сите индивидуи да ja отпочнат 

нивната училишна кариера односно нивото на школување, без ни- 

каква дискриминација. Иако од генетска гледна точка тоа не е 

многу очигледно, сепак може да ce сфати теоретски суштината 

на работата каде сите деца од нивкото раѓање ќе ксристат ис- 

ти услови .на живот. Во овој- поглед постојат две тешкотии:

1) децата произлегуваат од мошне различни родители (од генет- 

ска гледка точка) и 2) од почетокот ce подвргнати на различни
i о /

третмани. Џ. Колман (J. Coleman) поимот "еднаквк шанси" го

определува како еднаквост на резултатите во сктуации кога по-

единците внесуваат во образованието различни инпути, кои тре-

ба да бидат еднакви за сите позначајни општествени групи. Во

таа смисла треба да ce настојува, според него, да ce : 1) обез-

беди целосна можност за образование до такво рамниште кое ќе

претставува влезка врата во процесот на трудот и 2) еднаков
19/тип на училишта и заеднички наставен план за сите деца.

Според Џ . Колман, европските либерали и социјалисти ja иден- 

тификувале еднаквоста на шаксите со еднаквоста да ce изложи 

дадена програма. На детето и на неговото семејство останува- 

ло да ja кскористат понудената шанса (прилика). Ако не успе- 

ало можеше да ce лути само на себе. Значи, беше важно да ce

17 /

17/ Вид., во книгата "Study Group in the Economics of Educa
tion: The Residual factor in Economic Groceth, Paris (OECD), 
1964, p » 15.

18/ Husén T., Origine social et Ecucation, Centre pour la Re
cherche et l'inovation dans l'enseignement, Paris, 1972, 
p . 30 .

19/ Coleman J., The Concept of Equal Educational Opportunity, 
Harvard Educational Rewiew, Ï968 (38), p. 11.
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изгради таков систем во кој еднаквк шанси ќе бидат дадени на 

сите деца, без оглед на нивното социјално потекло. Со тоа бе- 

ше удрена основата ка либералистичката теоркја за "еднаквос- 

та на шансите ео образованието".
Од неа тргкува во својата класификациja на разните

кокцепти за "еднаквоста на шансите во образованието" веќе спо-

мнатиот фракцуски мислител Т. Исен. Според него, во еволуци-

јата на кокцептот за еднакв'оста во образованието постојат три

главни фази, од кои секоја одговара ка една повеќе или помал-

ку различна спштествена филозофија, и тоа: а) конзервативна

фаза, б) либерална и в) онаа што би можело да ce нарече "но-

ва#/концепцк ja на еднаквост пред образованието. Конзерватив-

ната фаза или концепциja ce состок во строгиот дуализам на об-

разованкето во што ce поддржува гимназијата да им одговара на

оние кои ce стремат за позиции на кои главно ce наоѓаат при-

падниците на повисоките општествени класи и преку која един-

ствено води патот кон универзитетот, додека основното учили-

ште треба да ги примк оние кои им припаѓаат ка мануелните ра-

ботници од градовите и селата. Еден далечен одзив ка кокзер-

вативната концепција ce забележува во Извештајот од 1953 го-

дина на германската комисија за образсванке (Deutscher
21/chuss für das Bildungsund Erziehung s . ' T. Исен класи-

20/ Husén T. , Origine sociale et Education, ... op. cit.,p.31.
21/ Оваа комксија "била задолжена за периодот 1950-1960 годи- 

на од постојаната Конференција ка министрите на Германија 
за образование да ги разработи дкрективите за развој на 
образовакието во Сојузна Републкка Германија, ко таа не- 
маше мандат од сојузната влада... Во тој извештај Комиси- 
јата ги кстакнува заедничките структурални рамки. Во из- 
весна мерка Volksschule3 Mittelschule и Höhere Schule ce 
наменети да одговараат ка потребкте на три различни опште- 
ствени класи. Овој и шведскиот систем ce применуваат во си 
те високо-индустријализирани земјк во Западна Европа" (Hu
sén Т ., Ibid, р. 32, 33).
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чната либерална концепција ja резимира иака: поединецот со сво- 

ето раѓање има извесни интелектуални дарби или извесни релатив- 

но постојаки способности. Образовкиот систем треба да биде та- 

ков кој ќе ги отстранува надворешните пречки, било тие да ce 

екокомски или географски кои им пречат на талентиранкте од 

скромна средина за да ja искористат својата вродена интелк- 

генција и да постигнат општествен напредок на што таа (инте- 

лигенцијата) им дава право.' Оттука, образованието треба да му 

овозможи на секого, без разлика на припадноста на општестве- 

ната класа, да дојде на оној општествен ракг што му пркпаѓа 

врз основа на неговите вродени способности. Затоа, според оваа 

концепција општествено-економските фактори немаат повеќе важ- 

ност кога ce ползуваат критериумите за академски успех (висо- 

ко образовакие). Токму тој (не)успех во образованието според 

оваа либералистичка концепција целоско зависи од поединецот, 

од неговите кндивидуални способности. Третата концепција за 

еднаквоста на шансите во образованнето што T. KcéH ja наре- 

кува "ново", "радикално учење" за "еднаквоста на шансите" ce 

состои: прво, во проширување ка "еднаквоста на шансите" не са- 

мо во образованкето туку и во предучилишното воспитување со 

што прашањето ce опфаќа во својот тоталктет и второ , не ce ра- 

боти само за отстранување на надворешните пречки за создавање 

на еднаквост на шансите и со тоа (не)успехот во образованието 

да зависи само од поединецот, како што тврди либералната фило- 

зофиja, туку, пред cé според "ковата" концепција, успехот на 

учекикот исто како.и неговиот неуспех треба да ce припишат ис- 

клучиво на училиштето и особено на организацијата на образова-
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нието. Ce работи, значи, да ce зкае, пред cé, во колкава ме-

ра училиштето можело да им создаде на учениците услови кои
22/овозможуваат хармонично да ce развиваат.

Ce разбира дека и оваа "нова", "радикална" концеп- 

ција за "еднаквоста на шансите" во образованието суштински 

не ce разликува од претходната либералисткчка која facto 
е пренесувана ка образованието на претприемачката либерална 

идеологија која фразира дегса влегувањето и качувањето во хк- 

ерархијата на средната и крупната буржоазија едикствеко или 

претежно зависи од поединецот, од неговите спссобности на 

претпркемач и иницијатор. Оваа "радикална" концепција за Ko
ja ce залага Т. ИсФн е само терминолошки таква, бидејќк обра- 

зованието во капитализмот особено неговата организација на 

што инсистира оваа концепциja не може да создаде "еднакви ус- 

лови и шанси" за "хармоничко развивање" на учениците од про- 

стата причина што е тоа класно и хиерархиски засновано и ,пред 

cé, служи како средство на зачувување, обковување к зацврсту- 

вање на класната поделеност во капитализмот како и на обнову- 

вање и "оправдување" на хиерархиската поделеност во фабриката. 

Образовакието одвоено од процесот на трудот и самото хиерар- 

хиски организирако само помогнува и е во функција на репро- 

дукција на поделбата на умствен к физички труд, оттука тоа е 

повеќе во функција на потчикувањето и експлоатирањето на ра- 

ботничката класа, отколку што е чинител за "создавање на ед~ 

накви услови" за сите ученкци без разлика на нивкото социјал- 

но потекло.

22/ Ibid., р. 42, 43
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Самата идеологија на "еднакви шанси во образова-

нието" е слична на опуртунистичката апсурдност од жанрот "на-

родното образование е еднакво за сите" што го проповедале Ла-

саловците a како што е познато го разобличи К. Маркс. По по-

јавата на класите сите експлоататорски класи на власт го мо-

нополизираа знаењето во своја полза лишувајќи ги експлоати-

раните класи од нивното право на образование. Таа беше и за-
23/конски санкционирана. ВО' 19 век настанува "социјал-дарви- 

ккзмот кој ja редуцира паролата за еднаквите шакси врз живо- 

тинската борба за да ce преживее, т.е. врз квази биолошки ос- 

нови што наоѓа свој израз и подоцна во 20 век применбта и врз 

кдеологкјата за "еднакви шанси во образованието" (Ешби - Ashby 

Г . Џобликг - Jobling; Хернстен - Hernstein и др.).

Современата идеологиja и мит за "еднаквоста на шан-

сите" ce поврзува со таканаречениот boom на обра-

зованието за подобрување на општествените позиции низ проце-

сот на образование. Како што истакнуваат С. Келер и Р. Варе-

нкамп таа е "рафинирано и при тоа цинично средство за идео-

лошки да ce осигураат и заострат хиерархиските одкоси меѓу

оние кои работат за надница. Таа им кажува на оние кои сто-

јат 'долу ' дека имаат шанса да дојдат 'rope' само треба уре-

дко да ce школуваат. Така ка одвишните ситуацијата би може-

ла да ce претстави како последица на нивната глупост или мр-

зливост, значи само како резултат на нивното сопствено , лич-

23/ Така во стара Индијa "законите предвидуваа смртна казна 
за секој оној што ќе ќ дозволеше на презрената класа ка Судрите да дојде до образование. Во стара Кина Конфучио, 
претставник на декадентската аристократиja која била соп- 
ственичка на робови, препорачувал народот да ce држи во 
кезнаење. Тој велел:/Може да му ce дозволи на народот да 
дејствува, но да не му ce дозволи да разбира . (Groupe 
redacfionnel de critique révolutionnaire de Chang-hai :
Qui rééduque qui? A propos du traité de N.A. Kairov: Péda
gogie, bo книгата на AIGras "Sociologie de l'éducation, 
Librairie Larousse, Paris, 1974, p. 118).
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но однесување, a не на општествената логика. Затоа, са-

мата теза и тврдење за постоењето на еднакви шанси во обра-

зовнкот систем е соодветно оправдување на големкте бирократ-

ско-технократски системи на монополско-државниот капитализам

и само ja оживува важечката претстава дека секој може да ста-

не капиталист, само ако е вреден и божем дека "судбината на

човекот, индивидуалата, повеќе не зависк од постојното оп-

штествено.уредување, туку од неговите икдивидуални способ-

ности". Оттука, поврзаноста на искачувањето во хиерархиска-

та општествена скала преку училиштето (дипломата) силно го

заострува идеолошкиот притисок врз работничката класа, по-

себно врз безнадежната положба на нејзините ниски (неквали-

фикувани и полуквалификyвани) слоеви. Преку ваквата идеоло-

гија овие општествени слоеви ce убедуваат кли ce обидува да

ce убедат дека нивниот (пред cé на нивните млади припаднкци)

образовен неуспех не е неуспех на институцијата училиште (об-

разовен систем) туку последица на нивката помала "вредност",

одкосно општествена инферкорност, т.е. дека тие не ce no "при-

рода" за учење; за интелектуален труд, туку само за мануелен.

Наспроти тоа преку системот на техничките училишта и технич-

ките факултетк стручњаците ce настојува да ce убедат дека

тие ce нешто друго од работниците и затоа спрема нив треба

да ce однесуваат самовласно, заповеднички, бидејќи наводно

самите нивни способности и знаења тоа го бараат и овозможу-

ваат, додека кон сопственицнте на средствата за производство

им ce утувува во главата дека треба да ce однесуваат со no-

24/ Keller , Ѕ., Vahrenkamp R., Iluzije kasnog kapitalizma... 
op. cit., s . 43.

24 /
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читување и потчинување. На тој начин, и фактички и во свес-

та овој опшгествен слој кој е одвоен од работничката класа (сло-

јот на стручњаците) има повеќе заеднички интереск и слична

општествена положба со средните општествени слоеви к буржо-

азијата, отколку со работничката класа.

Така вододелкицата за "шансите" на успех во вос-

питно-образовниот систем лежи меѓу децата и младината чии

родктели припаѓаат на умствениот или физичкиот труд, однос-

но во самата општествена поделба на мануелен и интелектуален

труд. Оваа поделба на трудот ке влијае само врз класната де-

терминираност на воспитно-образовниот капиталистички систем

туку к во целокупната општествена положба и начин на живот
25/ка децата и младината од различните општествени класи.

25/ Така ако ce земе здравствеката состојба на децата од ас- 
пект ка класната структура, податоците на истражувањата 
покажуваат дека децата ка општествените класи и слоеви 
кои претежно ce занимаваат со умствен труд "имаат рела- 
тивно помалку заразни болести; тие уживаат одлични стан- 
дарди на домашка грижа и нквните мајки редовно ги носат 
во центрите на благосостојба и воопшто ги ползуваат рас- 
положливите медицински служби. Со други зборови, тие го 
имаат она на што може да ce гледа на образовните карак- 
теристики на средната класа. Наспроти тоа, децата од ра- 
ботничката класа почесто ce болнк особено од инфекции на 
дишките органи и здравствените работници сметаат дека ни- 
вните мајки даваат слаба грижа за нивните деца и нивните 
домаќинства и затоа што релативно малку ги ползуваат цен- 
трите на благосостојбата, често децата ке ги вакцинираат 
проткв дифтерија. Семејствата кои ce движат нагоре или 
надолу на општествената скала ги имаат карактеристиките 
и аспирациите на групата на која ќ припаѓаат повеќе одо- 
што на онаа која ja напуштаат; ова исто така важи и за 
способноста на кивните деца измерена преку нашите тес- 
тови и резултатите од испитите 11+" (Waizey John, Educa
tion in the Modern World, Weideenfeld and Nicolson, Lon
don, 1975, p. 121).
Маласи, пак, истакнува дека "одделувањето особено на оп- 
штото и техкичкото образование и на физичкиот од умстве- 
ниот труд го одржува презкрот и кон селанецот, дотолку 
повеќе што не дава усет за земјоделска работа и не ja осо- 
знава потребата за зголемување продуктивноста на овој труд 
како основа на процесот на развој на целото општество"(Ma
lassis, L., Ruralité, Education; Developement, Les presses 
de L'UNESCO, Paris, 1975, p. 9).
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Во услови на капиталистичкиот начин ка производство

и класниот карактер на воспитно-образовниот систем овозможе-

нкот селективен прилив на сосема огранкчен број на деца од

работничката класа и од другите сиромашни општествеки класи

и слоеви исполнува мошне значајна идеолошка функција: проши-

рување и зацврстување на митот за еднаквите шанси и "протек

на нова крв во владФачките класи, потполно лишувајќк ги ни-
..26/ mските класи на потенцицални управувачи. Така и високото

школство и во најразвиеките капиталисткчки земји е ставеко

во служба на: 1) самообновувањето на класната структура и

2) оправдувањето на постојната класна хиерархиска структура.

Во таа смисла, самиот факт што неедкаквоста на рамништата во

наставата ce додава на класнкте нееднаквости , истакнува С.Бо-

улс, придонесе да ce маскира важноста на самите класи, кла-

сните разлики и класните судири. "Бкдејќи вксокото школство

јавно е отворено за сите к бидејќи на сите им се.причинува

дека промоцијата во него зависи единствено од работните спо-

собности на секого, ce создава впечаток дека тие кок успева-

ат за својот успех си должат само себе ск. Порадк тоа, често

поедккецот кој не е задоволен со својата работа, доход и со-

цијален статус настојува да ce окриви самиот себе отколку

општествениот систем кли оние - ce знае, предодреденкте -
27 /чиј "успех" самиот тој систем го олеснува."

Интересно е да ce кстакне дека во рамките на гра-

ѓанската теорија и тоа од нејзината организистичка варијан-

та ce наоѓа критика на теоријата на "еднаквите шанси во об-

26/ Bowels t Ѕ. Protivrečnosti u visokom školstvu, Marksizam 
u svetu, 1, 1375, s. 61.

27/ Ibid.
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разованието". Така X. Ајсенк на теоријата на еднаквк шанси ja 

спротквставува својата теорија на талектите истакнувајќи, при- 

тоа, дека еднаквоста на шанскте во образовниот систем "поли- 

тички е неможна, филозофски бесмислена и биолошки апсурдна'.'^^^ 

Тргнувајќи од сфаќањето дека кај децата постојат вродени спо- 

собности, тој нив ги дели ка глупи и паметни (талекткраки), 

истакнувајќи прктоа дека доколку во стварноста ce примени те- 

оријата за еднаквоста на шансите во образованието и посебко 

во високото, тогаш на универзитетот ќе постојат ментално за- 

останати студенти. Од тоа, тој извлекува заклучок дека de fac

to примената на теоријата на едкаквите шанск нема да доведе 

до намалување ка нееднаквоста во образовниот систем, зашто

поталентираките него (образованието) ќе го ползуваат многу,
29/a глупите само малку.

Ce разбира дека само по себе толку не изненадува

фактот што претставниците на оваа органицистички теорија на

образовакието кога е воопштена во однос на поделбата на си-

те деца, без разлика на нквното класно-социјално потекло, на

глупи и паметнк, на неталентираки и талентирани, но кога таа

конкретно ce примекува врз постојните класи, и тоа првите

белези давајќк им ги на ниските класи, a вторите на високи-

те, тогаш на виделика излег.ува не само кејзиниот класен ка-

рактер туку и нејзината крајна кокзервативно-реакционерна

улога. Така К. Барт (С. Burt) нагласува дека децата ка pa-

28/ Eysenck J. H., Eguality and Education: Fact and Fiction, 
"Oxford Review on Educationy N- 1, 1975, p. 51.

29/ Ibid., p . 58.
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ботничката класа покажуваат послаб успех на испитите и помал 

број ce запишуваат на универзитет во однос на децата од бур- 

жоазијата затоа што е тоа условено од две причини: 1) деца- 

та од работничката класа по природа ce помалку интелигентни 

и 2) работничките семејства создаваат покеповолна средина за 

училишен успех. ' Ваквите сфаќања иако неодрживи сепак прео" 

ставуваат израз, a и зацврстување ка класниот дуализам на 

средното образование: училишта наменети за оквалификување 

на работничкиот подмладок за кок ce затворени вратите на ви- 

сокото образование и училишта од општообразователен карактер 

(гимназиите) кои оспособуваат за продолжено учеше, студира- 

ње на универзитетот; класен дуализам кој cé уште ке е надми- 

нат , ниту може да ce надмкне во услови ка капиталистички-

30/ Вид. во книгата на Torsten Н ., Strategies for Educatio
nal Eguality, OECD, Paris, 1374, p. 12. Определени вари- 
јанти на органицистичката теорија за образованието и по- 
себно за високото ce сретнуваат и кај други автори. Во 
таа смисла пвтипични пркмери ce следните автори: Ashby Е . 
and Parsons Т., The Future of the Nineteen the Century 
Idea of a University, Minerva, N- 6, 1967 и Jobling Ge
neral Sociology and Cultural Change, ed. R. Brown, (Ta
vistock) London, 1973.

31/ Современото капиталистичко училиште не е секогаш онаа 
средина, односно ке е "основен критериум за идентифика- 
ција", откривање и развој ка "паметните", односно тален- 
тиранкте деца, бидејќи тоа го потврдува фактот што мошне 
висок процент на луѓе кои во животот ce потврдиле како 
талентирани и способни не постигнале особен успех. (Da
vid С. McClelland, Issues in the Identification of Talent 
bo книгата Talent and Society, D. Van Nostrand Company, 
INC, Princetion, New Jersey, 1968, p. 6). шкажуваатБ . Џексон и Д. Марсден на примерот на В. Британија дека 
владеачката класа во В. Британија cé уште го потценува 
колосалното растурање на таленти кај децата од работнич- 
ката класа. Cé уште слушаме многу гласни аргументи дека 
постои мал број деца што ce способни за средношколско об- 
разование или за прием на универзитет... Фактите непоко- 
лебливо укажуваат дека кога би го каправкле образованието 
исто толку пристапно за децата од работничката класа, ка- 
ко штоетоа за децата од средната класа, ние би го удвоиле 
и повеќе отколку удвоиле бројот на високоталентираните и 
вксокообразованите групи." (B.Jackson and D. Marsden, Eđu 
cation and the Warking Class, Penguin Books, Middlesex, 
1966, p. 16).



119

от начин на производство и со него обусловената општествена 

поделба на трудот.

Во таквите услови на општествена поделба ка трудот,

образовакието и посебно високото е во функција на репродук-

ција на постојната класна структура и на постојните хиерар-

хкски општествени односи. Во таа смисла, како што истакнува

францускиот социолог Ж. Морсо, за поголемиот број луѓе и об-

разовниот- систем, според својата сопствека логика, блиску по-

врзана со природата на класниот систем, "остро го ограничува

стекнувањето на најважните квалкфикации за нагорна социјална

подвкжност кај помалку привилигираните додека во исто време

привилигираните тој ги заштитува од надолна социјална подви- 
„32/жност.

Оттука и акцијата против самообновувањето на клас- 

ните елементи и односи што го врши образованкето (особено ви- 

сокото) не може да ce ограничи само врз радикални промени на 

средното и високото образование, ако ке ги опфатк продукци- 

оните хиерархиски односи во фабриката, a со самото тоа и во

Повикувајќи ce на Кроутер извештајот од 1959 година доне- 
сен од Централкиот кадзорен Совет за средните училкшта Б. 
Џексон и Д. Марсден покажуваат дека "во примерокот на ис- 
питувањето (луѓето што стапиле во отслужување на воениот 
рок) окие млади луѓе со највксоки способности - оние од 
кои можеше да ce очекуза да го сочинуваат нашето укивер- 
зитетско особје; потоа, повксоките рангови на мениџмен- 
тот, администрацијата итн., - од тие млади луѓе 42% го 
напуштиле училиштето на возраст од 16 години. A оние во 
вториот највисок степен на способност (што е прилично над 
просекот) не помалку од 87% го капуштиле училкштето на во- 
зраст до 16 години. Кои и да ce тие што ќе ги завршат c h
i' е шест класа, тоа секако не ce нашите најспособни деца. 
Навистина, Кроутер комитетот покажува со обедливи стати- 
стички податоци дека тоа значи растурање на способности 
од класен карактер. Огромен број на деца од работничката 
класа или воопшто не одат во средно училиште или го напу- 
штаат без да ги завршат сите одделенија."(Ibid.,р. 26).

32/ Marceau J., Education and social Mobility in France bo 
книгата The Social Analysisг of Class Structure, Ed. by 
Frank Parkin, Tavistock Publication Limited, London,1974, 
p. 205.
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целото општество "во чии очи кризата на високото образовакие

cé повеќе ќе го открива паѓањето на митот за еднаквоста на

шансите и индивидуалното унапредување, како и зјапечката не-
33доволност на општествените институции што ги потхрануваат". '

Меѓутоа, во рамките на граѓанската социологија на

образованието покрај овие теориски сфаќања за еднаквоста на

шансите во образованието к органицистичката теорија за "при-

родните",. "наследните" нееднаквости меѓу децата од различни-

те класк во образовниот систем, постојат и други теории меѓу

кои повлкјателна е функционалистичката. Ce разбира дека оваа

теорија е класно-буржоаски определена и затоа не става акцент

на класниот карактер, на класната репродукцијa што ja врши

образовниот систем во капитализмот , ниту гледа на образова-

нието како поле на класните противречности и конфликти, туку

таа ja потенцира улогата или подобро речено улогата на обра-

зованието како што ce: иктегративната, адаптирачката и екви-

либристичката. Различните автори на оваа теорија и различно

значење им придаваат на овие функции ка образованкето. He на-

влегувајќи во подетално прикажување ка оваа тероија, овде ќе

ce изнесат само сфаќањата на неколку нејзини претставници.

Така Т . Парсонс смета дека училиштето вршк два вида функции:

прво, интеркализациja на вредностите и способностите за врше-

ње на идните улоги на возрасните и второ, алокација ка тие чо

векови ресурси во структурата ка улогите на општеството на
возрасните.34/ Всушнсст, Т. Парсонс местото и улогата на учи-

33/ Bowels, Ѕ. Protivrečnosti u visokom školstvu, op. cit., 
s . 87 .

34/ Parsons T., The School Class as a Social System, eo кни- 
гата Education Economy and Society, eds. A.H. Halsay et 
al., Glencoe, Free Press, 1961, p . 434.
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лиштето го определува и го изведува од неговата функциона- 

листичка теорија на општеството и непосредно од поимот "со- 

цијализација". Слично како идеалистичките концепции на М. Ве- 

бер и Е . Диркем, Т, Парсонс смета дека за општествениот си- 

стем е најзначаен единствен систем ка институционализирани 

вредкости и заедничка култура. Општите вредности на општес- 

твениот систем тој ги конкретизира во системот на норми, во 

кој најважна улога играат правните норми. Општите вредности 

и заедничката култура имаат решавачка улога во глобалното 

општество, бидејќи иив ги создава и одржува општеството Ka
no моралка заеднкца. Самото глобално општество како општес- 

твен систем, a според него "емпириски општествените системи

ce замислени како отворени системи, ангажиранк во сложени-
„ 35/те процеси на размена со опкружувачките системи , е со-

ставено од потсистеми, a за такви функционални подсистеми

внатре во општеството тој ги зема стопакството и.заеднкца-

та, додека во опкружувачките системи на општествениот скс-

тем спаѓаат културниот систем и системот на личноста, како

и подсистемите на поведението и другите подсистеми на орга-

низмот и, преку организмот, физичката средина. Притоа, "при-
марниот интерес ка социологијата не е насочен кок функциони-

рањето на овие подскстеми (стопанството и заедницата - П.Г.)

туку кон другите два пркмарни функционални потсистеми: кон

35/ Parsons, Т., Pregled društvenog sistema, во книгата Te
orije о društvu, prva knjiga "Viok Karadžić", Beograd, 
1969, str„ 39.
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оние кои ce занимаваат со функциите на интеграција и 'одржу-
О С  /

вање на системот'". 7 За исполнување ка овие функции на оп-

штите вредности и нормите (кои ce јадро на општеството) не- 

опходна им е легитимација преку културата, a нејзината ос- 

новна задача ce состои во одржување на рамнотежата на опште- 

ствениот систем.

Оправдувањето на вредностите и нормите во општес-

твото ce врши преку религијата, додека пак вградувањето, уче-

њето и втиснувањето во свеста на луѓето на овие заеднички

вредности и норми ce врши по пат на социјализацијата која ис-

то така има функција на одржување на "шемата" и "рамнотежата"

на општествениот систем. Но, сепак, тежиштето на социјализа-
37 /цизата Т. Парсснс го става врз системот на личноста. '

Најважни колективни носителк на социјализацијата 

ce црквата и семејството, посебно ова второто во раната со- 

цијализација. Во модерните индустриски општества, нуклеарн- 

ото семејство, според Т. Парсонс , стана мошне издиференцкра- 

но и кеговите родбински врски ce ослабеки, тоа структурално 

стана "одвоено" и така неговите главни функции ce однесуваат 

на раната, предучклишна соцкјализацкja. Скте повеќе издифе- 

ренцирани општества ги развија неродбинските структури кои 

ce усредсредоточуваат околу функциите ка формалното образо- 

вание во кои обрасците од повисоко рамниште на кормативната 

култура и системите на објектите ce интернализираат во лич- 

носта. Во неколку општества конечно настанале икстктуции на 

високо образование во кои доаѓа до мошне важна фузија за под-

36/ Ibid., ѕ. 33. 
37/ Ibid., ѕ. 61.
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функциите на одржување ка шемата: до комбинирање на највисо- 

ките рамништа на обучување, преку научната работа и кстражу- 

вањата, со функциите на ксдификување на важните делови на са- 

мата културна традиција. За да ги исполни своите функции на 

интеграција, рамнотежа к адаптацкја ка постојниот општествен 

снстем, според Т. Парсонс, училкшниот систем, како и црквата 

кли било каков владик биро, мора да има кнституционализирано 

раководство и обрасци на власт; мора да има пристап на мобил-

ните средства и мора да ги регулира односите на своите услу-
3 8 /ги спрема своите потрошувачи. ' Образовниот систем претежно 

ja опфаќа тнр. специјална социјализациja на индивидуите која 

ce состои во оспособувањето за играње на кдните професиснал- 

ни улоги и заземањето на соодветните општествени позиции. На 

тој начик Т . Парсонс ce доближува и до функцијата на учклиш- 

тето во социјалната стратификација сфатена како квази класна 

структура, т.е. составена од флукдни општествени слоеви чија 

основна задача и функција е да ce одржи интеграцијата к рам- 

нотежата на системот.

Оттука, толку не изненадува сфаќањето на Т. Парсонс 

и на некои други функционалисти за функцкјата ка образованке- 

то во општеството, што произлегува, како што ce гледа од не- 

говото функционалистичко сфаќање на општеството , туку фактот

штс училиштето не ce согледува од аспект на социјалната струк-
39 /тура, што го бара спецификата на соцколошкиот приод. Тоа

38/ Ibid., ѕ. 61, 62.
39/ Некои претставницк на функционалистичката социолошка те- 

орија на образованкетс прават исклучок од ова и ce обиду- 
ваат образованието да го поврзат со социјалната структура. 
Така на пример, P.W. Musgrave ка следниот начин го прави 
тоа: "Идните можности во животот или во термините што ce 
употребени овде, можните патишта низ општествената струк- 
тура што é ce отвораат ка икдивидуата ce определени од ка- 
рактерот ка општествените позиции во кои таа (индивидуата)
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веројатно произлегува што тој социјалната структура ja сфаќа 

како состав на издиференцирани општествени слоеви, социјална 

стратификација од која отпаѓаат основните агенси - класите 

кои и самите ce поделени на општествени слоеви и околу кои 

(особено околу двете основни антагонистички спротивставени 

претставувајќи ja оската на класнослојната структура) ce вр- 

ши структурирањето на кови општествени меѓукласи и слоеви, ка- 

ко што од. оваа теорија испадна моторот и движечките сили на 

општествениот развој - класната борба, класниот конфликт, со- 

цијалната револуција. Ако општествениот систем ce засновува 

врз општите вредности и заедничките културни к правни норми 

и доколку во нив училиштето "стана главно средство на култур- 

ната трансмисица", и ако е целта интеграцица, рамнотежа и

е ставена сакала или не. Со други зборови улогите што таа 
може да ги постигне во многу случаеви ce оневозможени од 
нејзините претходно припишани улоги. Во нашето општество, 
иако ова можеби не е во согласност со социјалистичките оп- 
штества, момчињата кмаат поголема шанса да станат инжине- 
ри или возачи на автобуси отколку девојчињата кои наспро- 
ти нив кајверојатно ќе работат како библиотекари или дак- 
тилографки."
"Постои исто така поголема можност децата роденк од сред- 
ната класа да ce здобијат со позиции од повисок ракг одо- 
што момчињата к девојчињата од работничката класа. Во ос- 
нова овие два примери го свртуваат кашето внимание во сми- 
сла што општествената структура може да ce согледа како 
да обезбедува врвкци киз животот од каде е мошне тешко, 
иако не невозможно да ce скршне" . (Musgrave, P. The
Sociology of Education, Methuen, CO LTD, London, 1975,
p. 20) .

40/ Shimpan M. , The Sociology of the School, Lonqtman Group 
Limited, London, 1975, p. 7.



125

одржување на општествениот систем како и "ублажување", от- 

странување на општествениот конфликт, a тој не ce засновува 

врз радикална промена на постојните општествени односи и са- 

миот општествен систем, тогаш јасно произлегува дека таквата 

функционалистичка теорија не само што е апологетска туку и 

длабоко конзервативна.

К. Маркс го отфрлил функционалистичкото сфаќаље на

општеството и во таа смисла-и функционалистичкото сфаќање на

општествената функција на образованието. Како што истакнува

А. Лефевр, "тој (ce мисли на К. Маркс - П.Г.) во него видел

само идеологиja според која во граѓанското општество разли-

чните функции ce претпоставуваат реципрочно и ги раствараат
.. 41/спротивните интереси на ова општество'.

К. Маркс и Ф. Енгелс укажуваат дека буржоаските

фразирања за семсјството и за воспитанието, за нежните од-

носк меѓу родителите и децата дотолку повеќе стануваат од-

вратни доколку ce раскинуваат скте семејки врски во средина-

та ка пролетаркјатот благодарејќи на развојот на крупната ин-

дустрија, a децата ce претвораат во обични предмети на трго-
42/вијата к во работни инструменти. Во услови на капиталис- 

тичкиот начин на производство образованието, според класицк- 

те на марксизмот , има изразито класна функциja , т.е. репро- 

дукција ка постојната класна структура и потчинувањето к пре- 

творањето на училиштето во средство кое служи на интересите

41/ Lefebvre H., Sociologie de Магхг op. cit., p. 92.
42/ K. Маркс - Ф . Енгелс, Манифест на комунистичката партиja, 

НИО "Студентски збор", Скопје, 1973, с. 39.
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на буржоазијата со цел за создавање на поголем вишок на вре-

дкост и оплодување на капкталот. Оттука и илузијата на вла-

деачката класа дека како што "укажувањето на класната соп-

ственост претставува укинување на самото производство, така

и укинувањето на класното образованке за него (за буржујот -

П.Г, ) е рамносилно ка укинување на образованието воопшто

Во оваа, пак, смисла, В.И. Лекин пишува дека "до-

колку буржоаската држава била покултурна дотолку попрефине-

то лажела, тврдејќи дека училиштето може да стои вон полити-

ката и да му служи на општеството во целина (зборувајќи со

современиот буржоаски речник, т.е, за тнр. "неутралност" на

образованието - П.Г.). Всушност училкштето бкло потполно пре-

творено во средство на класното владеење ка буржоазијата, тоа

било сето прожето со кастински дух, тоа имаше за цел на капи-
ллталистите да им даде послушкк слуги и разборити работници."‘‘/ 

Во што ce состои суштината ка класното буржоаско

образование? Ha ова прашање експлицитно одговара В.И, Леник

во полемиката со народкикот Јужаков, "Таа суштина... е во тоа

што образованието еднакво е организирано и еднакво км е дос-

тапко на сите имашни. Само во овој, последниов збор ce состои

суштината на клаското училиште за разлика од сталешкото учи-

лиште. Затоа, г, Јужаков рече најголема бесмислица во горена-

веденава тирада, имено, - 'дека божем при класните интереси

на училиштето не може да станува ни збор за еден општ вид др-
жавно средно училиште ' .A всушност е сбратно: класното учили-

43/ Ibid., ѕ. 37.
44/ Lenjin - Reč na I sveruskom kongresu za prosvetu (28.VIII 

1918) во ккигата Lenjin o komunističkom vaspitanju i ško
li, Veselin Masleša, Sarajevo, 1960, str. 230.
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ште - ако е тоа доследно спроведеко, т.е. ако е ослободено од

сите и секакви сталешки остатоци, нужно претпоставува еден

заеднички тип училиште, Суштината ка класното општество (па,

според тоа, и на класното образоЕание) ce состои во полна пра-
вна еднаквост, во полна рамноправност на сите граѓани, во non-

Ha рамноправност и достапност на образованието на богатите.

Сталешкото училиште бара од ученикот да му припаѓа на изве-

сен сталеж. Класното училиште не знае за сталеж, тоа знае са-

мо за граѓани. Тоа бара од сите ученици само едно, да платат

за своето обучување. На класното училиште апсолутно не му ce

потребни различни програми за богатите и сиромашнкте, зашто

окие што немаат средства да платат школарина, учебнкци, из-

држување на учениците во текот на целото школување - класно-

то училиште не ги пушта кон средно образование. Класното учи-

лиште воопшто не претпоставува класна затвореност: напротив ,

спротивко на сталежите, класите оставаат секогаш.наполно сло-

боден преод на одделни личности од една класа во друга. Кла-

сното учклиште не ce затвора од никого кој има средства да

учи... ние не сметаме дури за излишно да го дадеме за него

(за г. Јужаков - П.Г.) и ова објаснување: во современото оп-

штество и она средно училиште што не наплатува школарина, во-

општо не престанува да биде класно училиште, зашто трошоците

за издршка на учениците во текот на 7-8 години ce мошне по-

големи од школаркната, a овие издатоци можат да ги сносат са-
45/мо незначителен број луѓе." * '

45/ Ленин, И.В., Перлм народнического прожектерства, Полкое 
собрание сочинениЅ, Институт Марксизма - Леникизма при 
ЦК КПСС, Издание плтое, том 2, Москва 1967, с. 476 и 477.
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Ова последното го забележуваат и истакнуваат со-

времеките прогресивни теоретичари и истражувачи на Запад.

Така Жак Алак истакнува дека школувањето никогаш не е цело-

ско бесплатно, дури и кога тоа е задолжително. Семејствата

финансираат според случајот: еден директен дел од чинењето

на образованието, еден дел илк целокупност на 'трошоците за

издржување ' на учениците, како, и целокупноста на нивната
46 /'пропуштена добивка'. Затоа, само оние социјални групк кои

располагаат со повисоки приходи од рамнкштето на национал-

ниот личек доход по жител, можат да им дозволат на своите

деца да ги продолжат нивните студии без многу да ce почув-

ствуваат последиците од 'пропуштената добивка' врз нивните

средства за живот. За поголемиот дел, ситуацијата е сосема

различна; добивката од евектуалното плаќање за секое дете мо-

же да ce смета - и кога учклиштето вистински постои беспла-
47/ _тно - чини скапо ако тоа ce посетува. Во тоз поглед осо- 

бено чини скапо посетувањето ка високото образование што може 

да ce движи по студент и до годишниот приход на еден икдустри 

ски работкик.

Од друга, пак, страна, статисткчки може да ce прес-

мета дека дипломата за завршено соодветно високо образовакие

на секој апсолвент му ветува повисок доход. Сепак ова важи са

мо дотогаш додека скстемот ка високото образование ce прошк-

46/ HallaJc Jaques, A qui profite l'école? Presses Universi
taires de France, Paris, 1974, p. 14.

47/ Ibid., p . 21.
48/ "Bo Англија годишниот трошок ка државата за еден студент 

е речиси еднаков со годишниот пркход на еден индустриски 
работник" (Tunstall Ј., The open University open's, Rout
ledge Kegan Paul, London, 1974, p. ix) .
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рува и може да ги прифати сопствените апсолвенти кои можат

да ce вработат. Доколку, пак, стагнира системот ка ова обра-

зование, ce регрутираат невработеки со дипломи, и повисоките

доходи, ветени од страка на високото образование, опаѓаат.

Оваа ситуација е присутна во Шведска, Англија, Франција, Ита- 
49 /лиза и САД. Оттука, времето проведено во образованието тре-

ба да ce третира и како смалување на резервите на човековата

продуктивност. Што е поголемо вкупното време проведеко во об-

разованието, толку младината останува подолго вон пазарот на

рабстната сила. Економската логика на временски долго школу-

ваше, А. Летиери точно ja означува како "време на непродук-
и 50/тивен труд со цел . '

На тој начин покрај основната класна буржуаска суш- 

тина и функција, високото образование во капитализмот има к 

други социјални функции, Така од претходното произлегува де- 

ка тоа го апсорбира вишокот на работкоспособно население др- 

жејќи го ка страна од процесот на трудот со што и ce создава 

привид ка релативно помал број на facto невработено насе- 
ление.

49/ Keller Ѕ., Vahrenkamp R., Iluzije kasnog kapitalizma, op. 
cit., s. 49.

50/ A. Летиери истакнува дека "училиштето стана институциja 
чија функција е да ja апсорбира одвишката работна сила, 
да ги стерилизира производните енергии кои капиталистич- 
киот систем не би можел да ги искористи. Комитетот на еко- 
комските советници на претседателот на САД смета дека мла- 
дината која ce држи вон производството доведува до губиток 
на доход во кзнос од триесет милијарди долари годишко. Зна- 
чи, студирањето претставува неплатен присилен непроизвод- 
ствен труд. Тоа е истовремено еден од најсуптилните и нај- 
отуѓенкте облици на експлоатацијa . (Lettieri, A., Fabrika- 
i škola,"Marksizam u svetu", 1, 1975, s. 112).



130

Б . Верхаген укажува дека универзитетот кој произве- 

дува знаења игра улога на една од привилегиите на капиталис- 

тичката стратегиja. Во првата фаза на развој на високото об- 

разование во капитализмот ункверзитетот е инструмент во ра- 

цете на буржоазијата за да ja засили својата доминација над 

другите класи. Правилата за пренесување на знаењата ce сообра' 

зуваат со истите детерминанти на класата како наследството на 

акумулираките капитали или'фамилијарното доделување на држав- 

ните функции во бирократизираните општества. Cera во пазуви- 

те на владеачката класа истовремено ce пренесуваат капитали- 

те, знаењето и функциите за управуаање. Тоа создава генерации 

професори, лекари, чиновници како што постојат династки мена- 

џери или како што имало некогаш феудални семејства чие рако- 

водење со земјата ce пренесувало од колено ка колено.^1^

Други мислители укажуваат на противречната социјал- 

на функција на високото образование во условите на капитали- 

стичкиот начин на производство. Имено, напоредко со конзер- 

вативната и реакциокерна улога, која ce состои ео зацЕрсту- 
вање на постојната експлоатација и угнетување, образованието 

игра и прогресивна социјална улога. Во прилог на ова второто

51/ Вид. Verhagen. B ., L'université socialist, utopie ou loi 
de l'histore, Les Temps Moderns, N- 277-278, 1969, p.196. 
Меѓутоа bo подоцнежната фаза, според Б. Верхаген, еволу- 
цкјата на универзктетот ќе создаде кова социјална класа, 
т.е. "ce создава ункверзитетски пролетаријат со диплома, 
a без работа, со знаење без моќ, со компентенција, но без 
престиж. Оваа нова класа го оспорува буржоаското општес- 
тво... и јас ќ пркпишувам (на универзитетската класа -П.Г 
која е во формирање точно иста револуционерна улога што 
К, Маркс му ja даде на пролетаријатот" (Ibid. р. 196). Со 
ова Б. Верхаген паѓа во утопија и во истата грешка исто 
како к X. Маркузе (може би к под негово влијание) кога на 
кнтелигенцкјата ќ ja препкша мисијата на нсториски рево- 
луционерен субјект. Студентските настаки 1968 и 7&-*те го- 
дини во светски размери јасно покажаа дека улогата ка ре- 
волуционерен исторкски субјект што ja има пролетаријатот 
н^ожат да ja замекат, односно преземат, особено ако не е 
дел од пролетерското револуционерко движење.
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ce истакнува дека "не без разлог прогресивните мислители на

сите времиња и народи секаде настапувале за распространува-

ње на просветеноста, знаењето, за широко развивање на сите
52/училишни институции за трудбеничките маси". Така високо-

то образование мора да исполнува две неспоиви функции: пре-

несување на интелектуалните квалификации; од една страна, и

овековечување ка општествената митологија како чувар и уту-

вување послушксст на работкицкте од среден ранг , од друга 
53/страна.

Според францусккот познат марксист А. Горц класно-

то високо образованке има за цел во "малобројното малцинство

да формкра чувство дека тоа претставува елита; тоа служи и

за тоа да произведе хиерархиска стратификациј a ка работната

сила, според барашето на капиталистичката поделба на трудот.

Тоа ce постигнува со помош на концептуални и апстрактни на-

чини на образование, кои на децата од кедоволно образовани-

те родители, силко го отежнуваат стекнувањето на кнтелекту-
54/ални квалификации. Во таа смисла, според познатите францу-

ски ссциолози на образованието П. Бурдие и Ж.К. Пасерон, об-

разовниот систем станува клучно средство на соцкјалната хие-

рархија: тој секако ги регистрира разликите во способностите
55 /и квалификациите, a всушност сам ги произведува". Од овој 

аспект како и од аспект на социјалната структура и двајца дру

ги француски мислители - Ф. Бон.:и М. Бкркие ja гледаат двојка
52/ Турченко Н.В., Научно-техническан револгоцил и револуцич в 

образовании... оп. цит., с. 33.
53/ Bowels Ѕ op. cit., ѕ. 67.
54/ Gorz A., Tehnika, tehničari i klasne borbe, op.cit.,s.53.
55/ Bourdien P., et Passeron C.J., La Reproduction, ed. Minu

it, Paris, 1970.
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та функција на универзитетот: да го одржува и рационално да

го припрема управувачкиот слој, да снабдува доволен број ка-

дри и техннчари што ги бара економиката - институцијата тре-

ба да ce подели во две гранки: укиверзитет на елита за тех-

нократи и инжкнери на високо рамннште и стандарден универзи-

тет за масата на техничари на средни кадри и на средношколски

професори. Првиот би вовел строга селекција од квантитативна

и социјална гледна точка и'каде би имале пристап единствено

децата од управувачките слоеви со кои би ce асимилирале не-

колку стипендисти кок произлегуваат од народот; вториот, на-

спроти тоа, широко би ce отворил за средните класи , односно

за работничката класа, Според Ф. Бон и М. Бирние, тоа ce сс-

новните пркнципи на технократската политика за универзите- 
56/

TOT . '

Ce покажува дека високото образование не само што

не придонесе да ce намалат спротивностите меѓу владеачката

класа и потчкнетата, туку тоа ce стави во служба ка овие ан-

тагонистичкк спротивности и уште повеќе тоа нив ги цементира.

Така не само високото туку и целото образованке во капитализ-

мот е во функција на општествената поделба на трудот. На тој

начин дуализмот во системот на образованието ce јавува како

законитост на поделбата на трудот во производството, пред cé

на поделбата на интелектуален и мануелен труд и самото тоа ce

репродукува како апарат во функција на таа поделба и е "про-

56/ Bon F. et Burnier M., Les nouveaux intelectiels, ed. du 
Seuil, Paris, 1971, p. 198, 199.
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никната со таа поделба во производството, поврзана со одво-

јувањето и развластувањето на непосредните производители од
57 /нивните средства за производство". ' Оттука и потребата од

постоење на две мрежи на школување затоа што општествената

поделба на трудот, која ce покажува најчесто и во вкд на чи-

сто техничко делење на функциите и способностите, или квали-

фикациите, всушност е директно определена од поделбата на оп-

штеството-на антагонистички-класи, од барањата на експлоата-

цијата на трудот во производството и надвор од него. Посебно,

поделбата на две мрежи на школување (првата е наречена второ-

степена - високостепена мрежа, a втората основно образование -

професионално-стручна мрежа) непосредно е определена од опште-

ствената поделба на умствен и физички труд што во целото оп-

штество ce продлабочува и сочинува еден од главните инстру-
58/менти за експлоатацизa на трудот. He постоцат две мрежи на

образование "само затоа што училиштето прибира ученици од две

различни средини. Во крајна линија, мрежата основно образова-

ние - професионално-стручно може да биде составена особеко од

деца на буржоазијата, тоа ништо не би променило, бидејќи бур-

жоаската класа има потреба од постоење на спротивна класа со
59 /која ќе владее, a оттаму во тоа училиштето ќ служи".

Често ce укажува од аспект на социјалната подвиж-

ност дека општествено подвижни par ce оние кои no-

57/ Pulancas N., Klase u savremenom kapitalizmu, ... op.cit., 
s. 228.

58/ Вид. Desaunay G., A propos de l'ouvrage de C. Boudelot 
et R. Establet "L'Ecole capitaliste en France, eo книга- 
та Sociologie de l'éducation, ...op. cit., p; 147.

59/ Ibid.
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минуваат преку линијата физички-умствен труд, бидејќи токму
60/тука констелацизата ка класните карактеркстики е нацакутна.

Затоа, образованието не врши само улога во квалификувањето ка

интелектуалниот труд, улога која според Н. Пуланцас, е "ка-

рактеристична и мошке специфична ког-а е во прашање новата си-

тна буржоазија", туку и во создаваљето на "брана" во менува-

њето на класно-социјалната положба во рамките ка постојката

класна структура. Јаско е изразена тенденцијата што мошне го-

лем дел од новата ситна буржоазија не ce определува за 'обу-
6 1 /чување низ трудот' туку за училишно образование. ' Тоа ce 

гледа веќе на најкиското рамниште на училишниот апарат: око- 

лу 40% работници , родени пред и во текот на 1918 година, во 

1962 година немале никакво училишно сведителство (дури ниту 

сведетелство за завршено основно училкште), додека процентот 

ка такви лица во редовите ка ковата ситна буржоазија кзкесу- 

вало само 10% (тука не ce сметаат средните кадрови, икаку раз- 

ликата би била уште позначајна). / Станува очигледно дека де-

цата на ситката буржоазија cé помалку ce надезаат ка каслед- 

ството и затоа наместо тоа ce ориентираат кон таков вид об- 

разовакие кое ќе им донесе општествен престиж и замека за на- 

следството. Образованието, особено високото треба на нив 

да им ja обезбеди командата над туѓиот труд и со тоа да им ja

зачува привилегираната општествена позиција. Така академска-
, А , / 63/та титула стана модерна форма на право на управување/.

60/ Marceau J., Education and Social Mobility in France... 
op. cit.f p. 208.

61/ Pulancas N., op. cit., s. 296.
62/ Ibid.
63/ Kellers., Vahrenkamp R... op. cit., s . 26
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Тоа го навело Р. Дарендорф да заклучи дека индустрискиот раз-

вој во капитализмот доведува до масовко образование кое вли-

јае врз социјалната подвижност во општеството, така што за-

земањето на општествената позиција cé помалку зависи од соп-

ственоста, a cé повеќе и решавачки од степенот на образовани-
64/ето што некоз го поседува ' и X. Шелски kod истакнува дека

"мора да ce забележи општиот стремеж кон подобро професионал-

ко образование, всушност како замена за стремежот на граѓан-
н 65/скиот свет кок имот . '

С. Боулс, С. Келер, Р. Варенкам, Н. Вебер и Н. Пу- 

ланцас, ce сложуваат кога истакнуваат дека достигнувањето на 

општествената позиција на крупната буржоазија не само преку 

образованието туку и преку било кои други општествени канали 

е неможно и дејствува иреално. Од друга страна, пак, С. Келер 

и Р. Варенкам додаваат дека една суштинска група никогаш не 

ќе биде опфатена со образовниот "boom": работниците. Нивните 

деца уште порано тешко ce оштетенк за да можат да дојдат до • 

академска диплома. A тоа е уште еден показател на провалија 

меѓу граѓанскиот и пролетерскиот "praxis

64/ Dahrendorf R., Class and Class Conflict in Industrial 
Society, St. un. Press, 1965.

65/ Shelsky H., Die Skeptische Generation, Düseldorf 1957, 
s. 227 (приведено според S. Keller i R. Vahrencamp., op. 
cit., s . 26).

66/ Keller S., Vahrencamp R., op. cit., s. 28.
Според H. Пуланцас, улогата на образовниот апарат е мошне 
важка за ситната буржоазија, додека за буржоазијата и ра- 
ботничката класа има второстепено значење. Буквално земе- 
но училиштето не врши распоред на припадниците на тие две 
темелни класи (било да ce работи за самите припадници, би- 
ло за нивнкте деца); тие остануваат таму каде ce, па ce ce 
одигрува како да ce врзани за тие места, a задачата на 
училиштето е да ja оправда и да ja овековечи таа врзаност. 
Наспроти тоа, припадниците на новата ситна буржоазија из- 
разуваат мошне упадлива подвижност која е... непосредно 
поврзана со училишниот апарат (Pulancas N., op.cit.s.299).
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Голем број истражувања и студии ги потврдуваат из- 

несените не само констатации и тенденции туку и законитост 

на социјалната структура кога таа ce разгледува од аспект на 

образованието и која (законитоста) во услови на капиталис- 

тичкиот начин ка производство ce состои во конзервирањето 

на општествените позиции на нејзините (социјалната структу- 

ра) полови, т.е. на врвот владеачката буржоазија, a на дно- 

то работничката класа к другите сиромашни слоеви, додека тоа 

(образованието, особено високото) игра значајна улога за си- 

тната буржоазија и за шарениот конгломерат на средни општес- 

твени слоеви, кои ce привилегкраки и кои ш  сочинуваат сло- 

евите на "белите јакни" (Р. Малс) или тнр. "буржоаски талог" 

(С. Келер и Р. Варенкам). He навлегувајќи во анализа на по- 

датоците од овие истражувања (за што повеќе ќе стане збор во 

поглавјето "Влијанието на социјалната структура врз изборот 

на видот на вишото и високото образование), овде ќе ce изне- 

сат само неколку млустративни податоцк во врска со изнесени- 

те констатации.

Н. Вебер од перспектива ка Сојузка Република Герма- 

нија наведува дека под претпоставка социјалната структура на 

студентите да биде идентична со социјалната структура на вра- 

ботените лица - што би било случај ако беа еднакви шансите за

А. Летиери од аспект на образованкето во Италија истакну- 
ва дека "фактот што речиси милион работници посетуваат ве 
черни курсеви е зкак на стремежот на масите со свртување- 
то кон училиштето да ce извлечат од условите на работнич- 
ката егзистенциja. Ho тој обид речиси секогаш ce завршува 
со неуспех: имено, не постои врска меѓу училиштето и фа- 
бриката, меѓу потребата да ce променат природата и орга- 
низацијата на трудот и она на што ги учи училиштето. Ан- 
кетата извршена во Торино покажува дека работниците нај- 
често го сфаќаат училиштето како средство да ce извлечат 
од условите на својата егзистенција да добијат 'повисока' 
положба, која не е ништо помалку отуѓена" (Lettieri A., 
op. cit. , s . Ill) .
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школување за работништвото - би ce добила очекувана вредност 

од 47,6% за 1967 година. Всушност, таа достигна само 6,7% од 

работниците кои имаат синови и ќерки кои студираат. Ce пока- 

жува дека чиновниците имаат повеќе од пет пати од очекувана- 

та вредност и заедно со самостојните професии ce привилиги- 

рани социјални слоеви, додека работниците ce мошне запоста- 

вени и имаат кешто помалку студенти од 1/7 од очекуваната 

вредност според нивниот број на вработени. Врз основа на 

тоа, Н. Вебер заклучува дека за образованието на детето и за 

неговите понатамошни шанси не е сеедено во каков општествен 

слој тоа е родено. Детето на банкарски директор има шанса да 

студира на универзитетот и со тоа да ск обезбеди определен 

социјален статус и социјален успон; детето на еден полуква- 

лификуван, неквалификуван работник има шанса да студира на 

универзитет само во исклучителен случај; за нивните женски
г

деца изгледите ce уште поретки. Според тоа, по правило, овие
« • . i, 68/деца остануваат во свозот социзален слоз .

Во истата насока Ален Жирард го утврдува истото пра^

вило за Франција. Тој кокстатира дека уште на прв поглед, не-

правилноста меѓу двете распределби е фрапантна: работниците

приблкжно би биле пет пати помалку застапени на универзите-

тот, отколку што ce no бројот во вкупното население, додека

слободните професии и високите кадри ce застапени околу шест

пати повеќе. Едно дете од работничко семејство би имало 25

67/ Weber N., Privilegien durch Bilüing - Uber die Ungleich
heit der Bildungschancen in BR Deutschland, Subrkamp Ver
lag, Frankfurt, 1973, s. 26, 27.

s . 32.68/ Ibid.,
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пати помалку шанси да стапи на универзитет отколку некое де-

те чиј татко ce занкмава со слободна професија или му припа-

ѓа на високите кадри; но кадри^е со средна училишна подготов-

ка и сличните категории би имале близу два пати помалку шан-
69/си, занаетчиите и трговците пет до шест пати помалку итн. 

Повикувајќи ce на една необјавена студија на П. Бурдие, Жан 

Марсо покажува дека дистрибуцијата според социјалното потек- 

ло на студентите од E.N.A е; 3-4% ce од работничката класа; 

27% од средната класа и блкзу 70% од високата класа. Ова мо- 

же да ce спореди, продолжува Ж. Марсо, со студијата на Т. Бо- 

томор (Bottomore) за периодот 1945-51 година во која тој от- 

крил 65% висока класа, 28% средна класа и речиси 7% работни- 

чка класа, вклучувајќи ги тука и фармерите. Споредбата пока- 

жува, заклучува Ж. Марсо, речиск потполна имобилност во текот 

на 20 години наспроти промените во образовниот систем.^^ Ед- 

но друго истражуваше во Велика Бритакија покажа дека соцкјал- 

ното потекло склко влијае и врз успехот во образованието. Ta

xa 55% од успешните потекнувале од средната класа, a само 12% 

од семејствата на работничката класа.^1^

Јасна слика на класна репродукција покажува и ви- 

сокото образование во САД. Податоците што ги изнесува С.Боулс 

покажуваат дека дури и меѓу оние кои дипломираат на 

децата од семејствата чии годишни приходи ce помали од 3.000

69/ "Population" et 1 f enseignement (Introduction d'Alain Gi
rard) Institut national d'études démographiques, P.U.F., 
Paris, 1970, p. 235.

70/ Marsseau J., Education and Social Mobility... op.cit. p.
225/6.

71/ Himmelweit T.H., Social Status and secondary Education 
since the 1944 Act: Some Data for London, во кнкгата So
cial Mobility in Britain... op. cit., p. 145.



139

долари кмале шест пати помалку шанси да одат на универзитет

од децата чии семејства заработуваат повеќе од 15.000 дола-

ри годкшно. Децата од сиромашните семејства исто така имале

многу помалку шанси на крајот ка студиите ка schools да

добијат диплома; што ce однесува до оние кои отишле во colle-

деѕ-те, тие обично ги бирале помалку сјајнкте установи, посе-
7 ̂бно оние чиј циклус на студии трае две наместо четири години.

. Во материјалите на XXXII сесија на Меѓународната

конференција за образование, одржана во 1970 година во Жене-

ва, ce изнесува дека можностите за достапност на средното, a

уште повеќе на високото образование ce мошне ограниченјгК за оп-

ределени класи и социјални групи. Децата од имотните и владе-

ачките кругови во капиталистичките земји "имаат 80 пати пого-

леми можности за да стапат на универзитет отколку синовите на

селско-земјоделските работници; понатаму, 40 пати повеќе от-

колку синовите на работниците, два пати повеќе од синовите на

средните слоеви. Нееднаквоста на различните социјални класи

на универзитетот не настанува во резултатите на одбирањето

спроведувано при стапувањето на универзитет, таа настапува

механички од возраст во возраст, на секоја етапа ка училишко- 
73/то обучување".

Образованието, посебно високото во капитализмот , не 

само што ja репродукува постојната социјална структура, туку 

тоа неа ja оправдува. Преку "boom" на образованието, иако ре- 

72/ Bowels S., ор. cit., ѕ. 60.
73/ Пузнрев Ф., Ha XXXII сесии международнои конФеренции по 

образованшо, "Народное образование", 1971, N= 2, с. 98.
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чиси на сите негови степени значајно ce зголеми бројот на 

"обучуваните", сепак de facto не доведе до значајни помес- 

тува&а во постојната социјална структура, така што "соци- 

јалната подвижност" речиси е иста како пред половина век 

или дури и пред сто години. Всушност, само ce зголеми илу- 

зијата кај "ниските" општествени класи и слоеви за "шансите" 

на успон во средната класа или во привилегиоаните општес- 

твени слоеви преку завршувашето на повисок степен на обра- 

зование; илузија која е потхранувана од буржоаската идеоло- 

гкја за еднаквост на шансите на сите пред и во образование- 

то. Ce разбира дека ваквата идеологија има за цел да го оп- 

равда општествениот буржоаски систем како божем "најдемокра- 

тски" и "неутрален" во поглед на успехот на секоја индивидуа 

која со малку капитал и иницијатива или со добивање на неко- 

ја диплома, квалификација може да ce стане буржуј; значи бо~ 

жем дека тој успех не зависи од општествените односи (капи- 

тал-наемен труд) во кои живее индквидуата, туку претежно од 

способностите и залагањето на самата индивидуа и затоа "во 

случај" на неуспех таа има самата да ce окриви.

И преку оваа идеологија, a к преку изнесената илу- 

зија што таа ja создава ce создава еден фетиш кон квалифика- 

циите, фетиш к бркотница околу добивањето на дипломи што на 

определен начин ja покажува не само отуѓеноста на личноста во 

современите капиталистички односи туку и целосната отуѓеност 

на високото образование и науката кои самиот капитал ги пот- 

чинува, исто како што ги потчикува и другите дејности, особе- 

но производствениот труд како основа, монополизирајќк ги и
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претворајќиУво средства што му служат за создавање на релати- 

вен вишок на вредност, акумулација и оплодуваше на самиот ка- 

питал.

Во таквите општествени односи знаењето, високото об- 

разование, науката стануваат привилегија, a и самите создава- 

ат општествено привилегирани личности и општествени слоеви. По- 

ради тоа високото образование, универзитетот не само што е по- 

ле на низа општествени противречности и класни судири, туку и 

самото преку создавањето на општествена елита, привилегирани 

слоеви кои кмаат задача да управуваат и командуваат со произ- 

водствениот труд на работничката класа, туку тоа самото, во 

рамките на постојниот општествен систем, создава нови против- 

речности и конфликти кои го разбиваат буржоаскиот мит за "ед- 

наквите шанси" и "неутралноста" на образованието и науката или 

за псевдотеоријата за тнр. "научно-техничката револуција".

Тоа е така, затоа што образованието (посебно висо-
4

кото, универзитетот) во капитализмот го формира, формулкра и 

развива буржоазијата како владеачка класа, на таков начин што 

тоа ги остварува нејзините интереси за зацЕрстување и репро- 

дукување на нејзината власт над сите други класи и слоеви, a 

особено над наемната производствена класа.

Високото образование, универзктетот, може успешно 

да ja изврши оваа задача само доколку е одвоено од светот на 

производствениот труд и доколку и самото ja поддржува и обез- 

бедува поделбата на мануелен к интелектуалек труд, односно 

доколку ja изразува и "храни" хиерархиската поделба во фабри- 

ката и општеството, хиерархија на потчинети и наредени, на
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извршители и управувачи, хиерархија на непривилегирани и при- 

вилегирани; хиерархија на контролирани и контролорк, хиерархи- 

ја на експлоатирани и експлоататори. Затоа методите на школу- 

вање и целиот буржоаски образовен систем така ce усогласени 

за да можат универзитетот да го направат недостапен за сино- 

вите и ќерките ка работкиците и на другите народни општестве- 

ни слоеви.

. Оттука истата класна улога воопшто ja има високо- 

то образованке како што ja има поделбата на трудот во фабри- 

ката. Покажано е дека во капиталистичките фабрики инжинери- 

те кои работат во производството к специјалистите за органи- 

зација на работата и со нивкото управување ce директни непри- 

јатели на работнкците и затоа работниците ги мрзат: тие ке са- 

мо што ce привилегирани во поглед ка приходите, условите на 

домување и работа, туку ce и непосредни измислители на угне-

тувачкиот поредок и на хиерархиската поделба на задачите во
74 /фабриката.

Како што мануелниот труд во фабриката ce парција-

лизира и cé повеќе ce дели на ситни операции кои одделно ги

вршат претходко "обучени", "квалификувани", "дресирани" делу-

мни работници, исто така и во универзитетот интелектуалниот

труд ce дели ка cé потесни научнк дисциплини, научни специ-

јалности кои не само што ce одвоени од производствениот труд

туку од соодветната општа научна теорија; т.е. тие cé повеќе

формираат такви стручњаци, специјалисти кои ce способни да из-

наоѓаат и предлагаат технички "стручни", решенија, запоставу-

74/ Gorz A., Klasni karakter nauke i naučnih radnika, op.cit. 
s. 128.
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вајќи ги решавањето на општествените и човечките проблеми. Ta

na ce покажува дека поделбата на трудот која настанува и ce 

развива врз капиталистичкиот начин на производство не созда- 

ва само осакатени, парцијални, делумни, со еден збор отуѓени 

работкици, туку и самиот образовен систем, одвоен од произ- 

водственкот труд и во функција на ваквата поделба на трудот 

формира тесни, делумни к отуѓени специјалисти, стручњаци, "ин- 

телектуалци" што претставува привилегиран социјален слој, чи- 

ја основна функција е командување и контролкрање на непосред- 

ните производствени работници.

Во сегашните услови на развој на капитализмот, бур- 

жоазијата за да ja одржи и продолжи својата владеачка позици- 

ја итро но провидно ce служи со следните три основни методи:

1) изградување на таков систем на различни по висина наемни- 

ни и ревандикации кои вршат раслојување на работничката кла- 

са; 2) поделба на работниците на неквалификувани, квалифику- 

вани и висококвалификувани и 3) учество, партиципација (соод- 

лучување) на работкиците во управувањето со претпријатието 

{de facto само давање предлози или совети на работниците за 

кои работодавателкте не ce обврзни да ги прифатат). Со сето 

ова таа настојува да ja намали револуционерната сила на работ- 

ниците како основна антагонистичка класа на буржоазијата.

Меѓутоа, револуцконерната. акција на работничката кла- 

са може да биде целосно успешна за менување на постојните ка- 

питалисткчки односи доколку со преземањето на власта од раце- 

те на буржоазијата веднаш или истовремено ja разруши постој- 

ната хиерархија во фабриката и нејзината поделба на трудот,
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како и доколку образованието го претвори во средство за ос- 

тварување на диктатурата на пролетаријатот, т.е. надминување 

ка одвоеноста на образованието од производнкот труд, како и 

надминување на класниот карактер на самиот труд.

. 2. СОЦИЈАЛИЗМОТ -- СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА 
И 0БРА30ВАНИЕТ0

"Кога трудот еднаш ќе ce ослобо- 
ди, тогаш секој ќе стаке работ- 
ник , a производствениот труд ќе 
престане да биде класна особина" 
(К. Маркс)

а) Мѕркс_,_Енгелс_и_Ленин_за_општествената
У£:222ЈЅ_2Ѕ22252„22^2§ЕЅ221222212_221Ѕ2~E!S§slËïâ_sI_22ïïiïI'22282l

Соцкјализмот, ниската фаза на комунистичката опште- 

ствено-екокомска формација, не ce изградува "врз својата соп- 

ствена оскова, туку обратно, онака како тоа вушност произлегуЕ 

од капиталистичкото општество", иако и тука ce работи за "ко- 

мунистичко општество, кое во секој поглед, во економски, во 

морален, во духовен, ги носи на себе младежите на старото оп- 

штество од чија утроба произлегува".^  Самиот тој премин од 

старото капиталистичко општество во новото комунистичко не е 

само просто наследување на една економска структура од друга, 

туку пред cé, преод од еден комплексен начин на производство 

кој е карактеристичен и доминантен за капиталистичката опште-

1/ Marks К . , Kritika Gotskog programa, Engels F., Kritika na
crta Erfurtskog programa, Kultura, Beograd, 1959, s. 16.
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ствено-економска формација, на друг, нов комплексен начин на 

производство кој ce карактеризира со други и поинакви доминан- 

тни особености и покрај тоа што во него егзистираат и некои 

стари, но не доминантни карактеристики.

Во таа смисла и по успешното изведување на проле- 

терската револуција, т.е. и во потесната социјална смисла на 

преодот - со одземањето на власта од рацете на буржоазијата 

од страка-на пролетаријатот'и покатаму во изградбата на соци- 

јалистичките односи, не пресушуваат изворите на дејствувањето 

на општественкте противречности и законитости: ке исчезкува 

веднаш поделбата ка трудот и нејзиниот закон на развиток; не 

ce надминува стоковното производство, пазарот, a со тоа деј- 

ствувањето на законот на вредноста; законот на акумулација; 

како што не исчезкуваат определени класни спротивностк и во- 

општо спротивности во социјалната структура на соодветните 

конкретни историски облици на социј алистичките општества. Со 

каква брзина и степен на квалитет ќе ce развиваат ковите со- 

цијалистички производни сили и односи, на таков начин и со 

таква брзина ќе згаснува дејствувањето на наследеките опште- 

ствени противречности и законитости од капитализмот, сведувај 

ќи го нивното дејство на cé поспореден колосек така што со 

преминот во втората фаза на комунистичката општествено-еко- 

номска формација тие сосема ќе исчезнат. Тоа е дијалектичка 

законитост на процесот на настанување на новото и одумирање 

на старото, кој ке е едноставен туку мошне сложен и компли- 
куван процес, особено доколку ce одвива во понеразвиени еко- 

номски, социјални, политички и културни услови на изградба
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на социјализмот. Ова го потврдуваат определеки текстови на К. 

Маркс и Ф. Енгелс. Така врз основа на предлогот на мерки из- 

несени во "Манифестот на комунистичката партија" што ja опфа- 

ќа и експропријацијата на земјишната сопственост со употре- 

бата на земјишната рента на државните издатоци; со силен про- 

гресивен порез, со централизациja на кредитот ео рацете на 
пролетерската држава, и сл., кои "економски изгледаат недо- 

волни и неодржлкви, но кои'во текот на движењето ги преоѓа- 

ат своите сопствени рамки и ce неопходни како средство за из- 

вршување ка пресЕЦТ на целиот начин на прокзводство", осно- 

вачите на каучкиот социјализам претпоставувале дека опреде- 

лено време ќе дејствуваат законитостите на стоковното произ- 

водство со своите карактеристики и категории. Значи самиот 

процес на поопштествување на средствата за производство, што 

е тесно поврзан со непосредното вршење на власта од страна 

на работничката класа, како и планскиот карактер на соција- 

листкчкото стопанство не го негираат и дејствувањето на сто- 

^овното производство, пазарот и закокот на вредноста и дру- 

гите "остатоци" од капитализмот иако плански и самоуправно 

ce насочува и регулира нивкото дејство, a не ce остава на ни- 
вниот стихиек развиток. Дури во некои правци од својот разви- 

ток социјалистичкото општество cé до својата крајна фаза, од- 

носно преодната кон втората фаза - комунистичката, тоа (соци- 

јалисткчкото општество) не може да го кадмине "буржуаскиот хо 

ризонт". Така К. Маркс, зборувајќи за распределбата според 

трудот во "Критиката на Готската програма" нагласува дека "ов 

де очигледно владее ист принцип кој ja регулира размената ка
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стоките доколку таа размена е - размена на еднакви вреднос-

ти. ...Што ce сднесува, пак, до распределбата на средствата

на потрошувачка меѓу одделните производители, тука владее

кст принцип како при размената на стоковните еквиваленти:

еднаква количина на труд во еден облик ce разменува за една-

ква количина на труд во друг облик. Затоа овде еднаквото пра-
2/во cé уште по принцип е - буржоаско право...", па cé до тоа

дека дури. "во високата фаза- на комунистичкото општество ...ис-

чезнува угнетувачката потчинетост на индивидуата на поделбата

на трудот, a со неа и спротивноста помеѓу интелектуалниот и
3 /физичкиот труд." '

Комунистичката револуција претставуЕа процес на 

"најрешително раскинување со традиционалните односи на соп- 

ственоста" и ке е за "чудеше што во текот на својот развој таа
4 /кајрешително раскинува со идеите наследени од минатото". Ce

разбира дека "прв чекор во работничката револуцкја е претво-

рашето ка пролетаријатот во владеачка класа, во завојување
„5/на демократкзата.

Од ова не треба да ce изведе погрешен заклучок, Ka

no што често ce прави, т.е. дека крајната цел на пролетерска- 

та реЕОлуција е владеење на работничката класа. Доколку и мо- 

же да ce зборува за нејзина крајна цел е ослободување на тру-

2/ Ibid., ѕ . 16 
3/ Ibid. g ѕ . 17.
4/ Маркс К., - Енгелс Ф., Манифестот на комунистичката парти- 

ј a , on.цит., с , 43.
ѕ. 43, 44.5/ Ibid.,
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б /дот. ' A "кога ќе ce ослободи трудот едкаш тогаш секој човек

ќе стане работник, к производствениот труд ќе престане да би~
7 /де класна особеност". ' Така настанува процесот на поработни- 

чување на социјалната структура, процес кој е означен со соз- 

давање на такви општествени услови и односи во кои луѓето ce 

здружуваат како производители и каде "слободниот развиток на 

поединецот е услов за слободниот развиток на сите" (К.Маркс, 

Ф. Енгелс- - Манифестот...);'услови и општествени односи во 

кои здружените производители ќе го организираат материјално- 

то производство и качинот ка живот; "својата размена ка мате 

ријата со природата", рационално, доведувајќи ja "под своја 

заедничка коктрола", господарејќи над нив и вршејќи ja "со 

најмало трошеше на работната сила и под условите кои ce нај- 

достојанствени и најсоодветни на нивната човекова природа" 

(Маркс, Капиталот III).

Во тој процес на ослободување на трудот; во претво-

рувањето на сите во работницк, одкосно во процесот на одуми-

рање на класниот карактер на трудот, и воопшто на класната

структура, класиците на марксизмот значајно место и улога му

даваат ка воспитувањето и образованието. Така во наведеното

иктервју со Маркс, интервјуистот му го поставил и следното

прашање: "Но социјалистите сепак сосема воопштено го сметаат

б/ Интересно е да ce истакне дека во еден интервју пред кра- 
јот на својот живот на поставеното прашање за конечната 
цел на социјалистичкото движење дека е тоа"владеење на ра- 
ботниците", К. Маркс одговорил: "Тоа е ослободување на тру 
дот!" (Intervju sa osnivačem savremenog socijalizma, Pose
bni dopis =Trbune=, London 18 decembar 1878, K. Marx - F. 
Engels, Delà, tom 41, IMRP - Presveta, Beograd, 1979 ,s.458

7/ Маркс, K., Граѓанската војна во Франција, Култура, Скопје, 
1963, с. 84.
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пренесувањето на средствата ка трудот во општествена заедни-

чка сопственост како голема цел на движењето?". К. Маркс му

одговори: "Сигурно, ние кажуваме дека тоа ќе биде исход * :

на движењето. Но тоа ќе биде прашање на времето, на воспиту-

вањето и на изградбата на повксоки општествени облици".^ Ис-

то значење на воспитувањето К. Маркс му дава и на процесот на
9/исчезнувањето на религицата во социЈализмот.

- К . Маркс и Ф. Екѓелс го истакнуваат отстранување- 

то на фабричкиот труд на децата уште од најмладата возраст 

во онаа форма во која постои во капитализмот и тоа како нај- 

евтина наемна производствена сила и воедно како најексплоати- 

рана. Децата треба да вршат фабрички труд само во Функција и 

со цел на соединување на воспитанието и образованието со про- 

изводствекиот труд. Во таа смисла К. Маркс јасно истакнува во 

"Критиката на Готската програма^дека општата забрана ка дет- 

скиот труд; што ja бараат Ласаловците, е неспоива и со посто- 

ењето на крупната индустрија; таа е, според тоа, празна бла- 

гочестива желба. Нејзиното спроведуваше - кога би било мож- 

но - бк било р е а к ц и о н е р н о, оти при строгото регулирање на 

работното време според различната возраст, к другите превен- 

тивни мерки за зашткта на децата, раното поврзување на произ-

8/ Intervju sa osnivačem savremenog socijalizma... op.cit., 
s. 458.

9/ Прашање: =Ha Вашите припадници и на Вас господине д-р Маркс, 
вк пропишуваат секакви запаливи говори против религијата.
Вие, секако радо би го виделе целиот систем од основа ис- ' 
коренет?=
К.Маркс: "Ние знаеме дека насилните мерки против религија- 
та ce бесмислени. Според нашето сфаќање, религијата ќе ис- 
чезне како што социјализмот зајакнува. Општественкот развој 
ќе му помогне на тоа исчезнување, при што значајна улога му 
припаѓа на воспитувањето". (Ibid., s. 460).
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водствениот труд со наставата е едно од најмоќните средства

- _ 10/за преобразба на денешното општество.

Поврзувањето и соединувањето на воспитанието и об- 

разованието со производствениот труд класиците на Марксизмот 

го акцектирале не само како една од суштинските цели во еко- 

номското ослободување ка трудот, туку со самото тоа и на ис- 

ториското ослободување на револуционерниот субјект - работ- 

ничката класа, бидејќи "иднината ка таа класа... потполко за- 

виси од образованието на новата генерација".

Повторното спојување на производствениот труд со 

воспитно-образовниот процес на едко повисоко рамкиште во оп- 

штествекиот развиток ги проникнува сите рамништа на општес- 

твената организација и е заедничкк именител не само во прео- 

бразбата на општеството во целина, туку и менувањето на него- 

вата класно-соцоијална структура, надминувањето на општестве- 

ната поделба на трудот, како и во формирањето, создавањето 

на сестрано развиена личност. Токму во дијалектичката компле- 

ксност и поврзаност меѓу индивидуата (личноста, поединецот) 

и општеството (општествената заедкица) ce јавуваат меѓучле- 

нови - различните општествени (економски, политички, култур- 
ки) институции, општествени класи к слоеви и сл., во кои таа 

(индивидуата) ce отуѓува или разотуѓува во зависност од K a 

lo/ Marx К., Kritika Gotskog programa..., op. cit., s. 28.
11/ Marks K. - Engels F., 0 omladini, knjiga I, "Mladost", 

Beograd, 1973, s. 75, 76.
За K . Маркс, како што изнесов претходно во дефиницијата 
што ja дава за поимот општествека класа во "Осумнаесети- 
от пример на Луј Бонапарта", образованието, покрај начи- 
нот на живеење и интересите е еден од нејзините суштински 
конститутивни елементи.
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рактерот на конкретните историски услови и односи. Во разво- 

јот на крупната индустрија и фабричкиот начин на производс- 

тво истовремено највидливо е дадено отуѓувањето на произво- 

дителот, работникот како последица на соодветната поделба 

на трудот, како и никулецот на разотуѓувањето, односно на- 

дминувањето на поделбата ка трудот, која патем речено, со- 

здава едкострани, "еднодимензионални", делумни, "осакатени" 

икдивидуи.. Во тој поглед решавачка улога има спојувањето на 

прокзводствениот труд и наставата. Затоа, К. Маркс можел да 

го напкше следното: "Од фабричкиот систем, како што може во 

детали да ce проследи кај Роберт Овен, ce јави никулецот ка 

воспитанието на идкината, што ќе ги сврзува за сите деца над 

извесна возраст производнкот труд со наставата и гимнастика- 

та, не само како метод за зголемување на општественото произ-

водство, туку како метод за производство на сестрано развие-
- „ 1 2 /нк луге.

Така ce покажува дека социјалистичката револуција, 

изградбата ка квалитетно новите општествени социјалксткчки 

односи поуспешно ќе ja надминуваат поделбата на трудот пре- 

ку спојувањето ка производствениот и интелектуалниот труд, 

при што мошке значајна улога има поврзувањето и спојувањето 

на фабриката и училкштето како два дотогаш одвоени "света". 

Ова поврзување и меѓусебно проткајување меѓу производствени- 

от труд и воспитувањето и образованието единствено може на ин 

дивидуата да ќ го поврати тоталитетот и да води на повисоко 

12/ Маркс К ., Капиталот, том први,... оп. цит., с. 424.
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рамниште кон создавање на сестрано развиени личности; един-

ствен процес преку кој "одделната индивидуа, носителот на еД-

ка општествена одделна функција да ce замени со сестрако раз-

виена индивидуа, за која различните општествени функции ce
13/начин на дејство што ги исполнува таа накзменично". A еден 

од моментите на овој процес на преврати што ce развиваат сти- 

хијко врз основа на крупната индустркја, К. Маркс ги наведу- 

ва политехничките и земјоделските училкшта, друг момент ce 

"écoles d3 enseignement -professionnel"3во кои децата на pa-
боткиците добиваат нешто малку настаЕа од техкологија и од 

практично ракување со различни кнструменти за производство.

Ако надминувањето, т.е. исчезнувањето на поделба- 

та на трудот ќе доведе (доведува) до создавање на сестрано 

развиена личност, исто така општествената поделба на трудот 

(а со тоа и приватната сопственост) може да исчезне и да ce 

надмине само под "услов на сестран развиток ка индивидуите, 

бидејќи даденото однесување и дадените продуктивки силк ce 

сестрани к можат да бидат усвоени само од индивидуи кои се- 

страко ce развкваат, т.е. кои ги пресвртуваат во слободна
15/дејност на својот живот". Преку овој дијалектички процес 

може да ce оствари, да ce создаде бескласно општество не Ka
no "кдеал кон што треба стварноста да ce сообрази" туку Ka
no "вистинско (стварно) движење кое ja укикува и ja кадмину-

1 б /ва сегашната состојба"; ' општество во кое ако некој има ди-
13/ Ibid., ѕ. 427.
14/ Ibid.
15/ Marks К.,-Engels F., Nemačka ideologija, knjiga II, op. 

cit., s . 171.
16/ Ibid., Knjiga I, op. cit., s. 34.
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спозиции, талент на Рафаел да "може непречено да ce изгради?
17/да стане Рафаел, општество во кое ќе биде надмината сега-

шката состојба која ce состои во "исклучителна концентрациja

на уметничкиот талент во поединци и во врска со тоа неговата

пригушеност во широката маса к која е последица на поделбата 
18/ка трудот". ' Всушност тоа општество од класиците на Маркси- 

змот е означено како комунистичко во кое ќе биде надмината и 

професионалната поделба. Во оваа смисла тие пишуваат дека во 

"комунистичката организација на општеството во секој случај 

отпаѓа потчинувањето ка уметникот на локалната и на национал- 

ката ограниченост, која во целост потекнува од поделбата на 

трудот, к отпаѓа подредувањето на индивидуата на определена 

уметност, така што таа да е исклучиво с л и к а р , вајар итн., a 

веќе името доволно ja изразува огракичекоста на нејзиниот про- 

фесионален развиток и нејзината зависност од поделбата ка тру' 

дот. Во комунистичкото општество нема сликари , туку само лу- 

ѓе, кои , меѓу другото, и сликаат" . (Подвлекол - П.Г.).

Во истата смисла Ф. Енгелс во "Анти-Диринг", кому- 

нистичкото општество го определува како заедница во "која по- 

веќе не ќе има ниту туркач на колички киту архитекти по про- 

фесија" туку "човекот кој половина саат давал упатство како 

архитект извесно време ќе турка кслички додека пак не ќе би- 

де потребно да работи како архитект".

Човекот како генеричко и универзално битие кое ce 

потврдува во трудот не како вршител само на еден вид работа,
17/ lbid.f Knjiga II, s. 112. 
18/ Ibid., s. 113.
19/ Ibid.
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ке како стручњак или професионалец како "дресирана произво- 

дна сила", што го прави таков поделбата на трудот, туку ток- 

му во комунистичкото општество стакува слободно и творечко 

битие, ослободено од сите огракичекости што му ги поставува 

"професионалниот идеотизам" ка граѓанското општество. Во ова 

општество тој почнува свесно да ja гради својата историја, 

односно одтогаш почнува вистинската негова историја. Во "ко- 

мунистичкото општество, вокое секој не ќе има исклучиво са- 

мо еден круг дејности туку ќе може да ce изградува во било 

која сака гранка на дејност, општеството управува со општо- 

то производство и токму со тоа ми овозможува денес да рабо- 

там ова, a утре она, наутро да ловам, попладне да рибарам, 

кавечер да сточарам, по вечерата да критикувам, според мое-

то задоволство, a затоа да не станам ловец, рибар, овчар или
« 20/ критичар . /

Често пати во литературата, дури и онаа марксисти- 

чки ориентирана ваквите ставови ка класиците на Марксизмот за 

исчезнувањето на поделбата на трудот и на професионализмот во 

комунистичкото општество a кој од неа произлегува, ce озкачу- 

ваат како нивни "утопистички" сфаќања, без да ce кавлезе се- 

риозно во нивката суштина. Дури ако ce тргне од условите на 

капиталистичката поделба на трудот може да ce покаже дека ра- 

ботникот може да врши најразлични видови заннмања и дејности. 

Повикувајќи ce на А. Корбон, К. Маркс тоа вака го покажува во 
една забелешка во"Капиталот": "Еден француски работкик прк ке 

говото враќање од Сан Франциско пишува: 'Јас никогаш не би по

20/ Ibid., knjiga I, s. 31.
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верувал оти би бил способен да гк работам сите занаети што 

ги вршев во Калифорнија. Јас бев цврсто убеден оти освен за 

печатарство за ништо друго не ме бидува... Но еднаш кога ce 

најдов во средината на овој свет на авантуристи, што својот 

занает полесно го менуваат отколку својата кошула,.,.! јас 

работев како и другите. Бидејќи работата во рудниците не ce 

покажа многу доходна, ja напуштив и си отидов в град, каде 

што по ред бев типограф, покривач на тавани, ливец на олово

ктн. Овој опит ме увери, оти сум способен за сите работи, и
. 21/цас псмалку ce чувствувам како мекотел, a повеке како човек'.'

Современата поделба на трудот и образованието кое

е во фу.нкција ка кејзиното ширење и зацврстување навистина

толку не прави еднострани што и најобични, најбанални рабо-

ти ce "плашиме” да ги вршиме, сметајќи дека ce тоа мошне "ком-

плицирани" и дека бараат подолготрајно обучување: зашто не ce

обидуваме ако пеглата откаже да загрева да не ja .носиме вед-

наш на сервис, туку самите да го отклониме дефектот или да

видиме зашто не загреЅа, зашто веднаш самите не вкдиме што 
му е на моторот од сопствениот автомобил што не ра- 
боти добро, ce гаси, зошто сами не смениме свеќички, уље 
итн., туку мораме да одиме кај механичар? И кога некој повеќе

ce заинтересира да види како го прави тоа електричарст илк

механичарот, обичко одговара: "Па тоа не е никаква филозофи-

ја и сам можам тоа да го направам"! Поделбата на трудот и со-

одветното тесно професиокално образование толку не имаат за-

слепено и осакатено дурк да не "знаеме" да си го смениме бу-

шокот, ако тој прегори и немаме светло!

21/ Маркс К., Капиталот, том први, оп.цит., с. 427.
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Токму против ваквата поделба на трудот и соодвет-

ното образование што од неа произлегува ce бореле класиците

на Марксизмот и првиот чекор на нивното надмикување го виде-

ле со настапувањето ка пролетерската револуција. Париската

комуна им даде можност во овој поглед, особено за улогата

на образованието, да го анализкраат нејзиното искуство. Ко-

муната како немаше време да го реорганизира целокупното об-

разование-, еепак , таа прво'гк "отклони од кего верските и

клерик0лките елементи" со што ги "поставк темелите ка духов-

ното ослободување на народот"; второ, "таа нареди целкот учи-

лишен прибор, како што ce книгите, географските карти, харти-

јата итн., бесплатно да ce кздава на наставниците, кок од сво-

ја страна ќе ги примат од соодветните општини. Ни под каков

изговор не му е дозволено ниту на еден наставиик да бара од

своите ученици да му го платат овој училишек прибор... Би-

дејќи професорите на Вксоката медицинска школа побегнаа од

Париз, Комуната наименува комисија за основање на слободни

у н и в е р з и т е т и, кои повеќе не ce државни паразити; на студен-

тите кои ги положиле испитите им ce пружа можност да вршат

практика без докторско зваше (звањето мора да го даде факул- 
22/тетот)". Во Комуната "скте воспитни заводи биле отвореки

за народот бесплатно и во исто време е отстрането секое меша-

ње на државата и црквата во нивната работа. Со тоа не само

училишкото образование е направено достапно на сите туку и
самата наука е ослободена од прангкте кои ja стеснуваа клас-

22/ Marks К ., Prva skica za "Građjanski rat u Francuskoj",
зо кнкгата к.Marks - F.Engels, Pariška komuna, IMRP, Beo
grad, 1971, s. 174, 175.

i



157

ните предрасуди и државната власт". ' (Подвлекол - П.Г.). 

Всушност, овие мерки што ги презела Комуната претставуваат 

прв, но револуционерен чекор во надминувањето на класниот 

буржоаски карактер на воспитанието и образованието и кивно- 

то претворање во оружје на работкичката класа во изградува- 

њето на новите социјалистички општествени односи.

Во о«аа смисла и В.И. Ленин врз основа на учењето

на К. Маркс и Ф. Енгелс каќо и врз анализата на искуството

на Октомвриската социјалистичка револуција го согледува зна-

чењето на образованкето, истакнувајќи дури дека "само преку

училиштето победата на Револуцијата ќе биде довршена". Така

во "Нацртот на програмата на РКП(б)" В.И. Ленин ги определу-

ва место, улогата и карактерот на училиштето во рамките на

остварувањето на социјалистичката револуциja : "Во областа ка

кародното образование, РКП си поставува задача да го доведе

до. крај со Октомвриската револуција почнатото дело на прет-

ворање на училшитето од оружје на класното владеење на бур-

жоазијата во оружје за рушење на тоа владеење, a исто така

к полно укиштување на поделбата ка општеството на класи. Учи-

лиштето мора да стане оружје на диктатурата на пролетарија-

тот, т.е. да стане не само спроводник на принципите на кому-

низмот воопшто, туку и спроводник на идејно, организацконо,

воспитно влкјание на пролетаријатот врз полупролетерските и

непролетерскк слоеви на трудбеничките маси, во интерес на пот-

полно угушување на отпорот на експлоататорите и остварување
24 /ка комунистички поредок". На тоз пат како назблиски зада- „ 

23/ Ibid., ѕ . 94.
24/ Ленин И.В., Пункт програмн в области народного просвете- 

нин, Полное собрание сочинении, Институт Марксизма-Лени- 
низма прк ЦК КПСС, Издание Плтое, том 38, Москва, с. 116.

23/
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чи во негово време тој ги означува следните (од аспект ка

улогата на училкштето): "...(3) спроведување на бесплатно и

задолжително општо и политехничко (кое запознава теоретски и

практично со сите главни гранки на производство) образование

за сите деца на двата пола до 16 години; (4) остварување ка

тесна врска на наставата со детскиот општествено-производ-

ствен труд; (5) снабдување ка сите ученици со храна, облека

и училише« пркбор на трошок-на државата; (6) привлекување на

работното: население активно да учествува во народното обра-

зование (развивање на совети на народното образование, моби-
\ „ 25/лизирање на гшсмените итн.) .

Создавашето на овие кеопходни услови за образова-

ние на широките кародни слоеви единствено можело со успех да

ги кадмине двете основни наследени образовно-општествени по-

следици - големиот број неписмени и релативно малиот број ка

луѓе со средно и особено со високо образование. Соочувајќи

ce со овие два основнк проблеми, В.И. Ленин ja насочкл револу-

ционерната акција кон искоренување на неписменоста и кон раз-

виваше на современото образование, бидејќи секој комунист "мо-

ра да сфати дека тоа може да ce создаде (да ce "каучи" млада-

та генерација со знаења и за кндустријата, и за земјоделието

итн. - П.Г.) само врз основа на современото образование, a

ако со тоа образованке не би располагал, комунизмот ќе оста-
26 /не само желба". ' Конкретната акција ce состоела во тоа што 

Советот на народните комесари му наложил на Комесаријатот за 

25/ Ibid., ѕ . 117.
26/ Lenjin, Zadaci omladinskog Saveza, во книгата "Lenjin о 

komunističkom vaspitanju i školi", "Veselin Masleša", Sa
rajevo, I960, s. 304.
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просвета веднаш да припреми киза одлукк и мерки, во случај

ако бројот на оние кои сакаат да ce запишат во виши школи го

надминува бројот на слободните места, да ce преземат најит-

ни мерки со кои би ce обезбедила можност за учење на сите

кои сакаат, и да не бидат никакви не само правни туку ниту

фактички привилегии за имотните класи. На прво место мораат

безуслсвно да бидат примени лица од редовите на пролетарија-

тот и сиромашното селанство, ка кои во голем број треба да
27/им ce дадат стипендик.

Во социјалистичкото општество сите трудбеници те-

жнеат за зкаење затоа што тоа им "е неопходно за победата".

Затоа Лекин сосема конкретно истакнува дека "девет десетинк

на трудбеничките маси сфатиле дека знаењето е орудие во ни-

вната борба за ослободување, дека кивките неуспеси доаѓаат

поради недостатокот ка образование и дека cera од нив сами-

те завкси дали просветата )образованието) ќе ja направат ви-

стински достапна на сите, Нашата работа е обезбедека со тоа

што самите маси ce прифатија на изградба ка нова, социјалис- 
. „ 28/тичка револуцица . На тоц начин и социзалистичката рево- 

луцкја суштикски му ja менува социјалната функција на сбра- 

зованието. Воспитувањето и училиштето ce претвораат во ору- 

дие на работнкчката класа и на селанството кое им овозможу- 

ва рушење на позициите на дотогашнкте богаташки и експлоата- 

торски класи, од една страна, нивното претворање во такво 

орудие кое овозможува "ослободување ка трудбениците и екс- 

плоатираните".
27/ Lenjin о upisu na više škole RSFSR - Nacrt odluka Savje

ta Narodnih komesara (Napisano 2 .VIII.1918), во ккигата 
Lenjin o komunističkom vaspitanju i školi., op.cit.,s.228

28/ Ibid., s. 231.



160

Навистина образованието (и воспитанието) за да

стане такво орудке на ослободување ка трудбениците и екс-

плоатираните, според В.И. Ленин кеопходно е тоа да ce по-

врзе со производниот труд: "ниту наставата и образованието

без производнкот труд, ниту производкиот труд без паралелна

настава к образование не би можеле да бидат поставени на

онаа височина што ja бараат современото ниво на техниката
29 /и состојбата на научното знаење".

Ова поврзување на наставата, образованкето со про- 

изводниот труд може поуспешно да ce спроведува во живот до- 

колку самата таа настава ce засновува врз политехничкото сб- 

разование.

Со оглед на фактот што во 1920 година во СССР до- 

шло до погрешни сфаќања за производниот труд и посебно за 

политехничкото образование, Ленин побарал во врска со ова 

да ce одржи посебно советување. Тезите за ова советување ги 

капишала неговата сопруга Н.К. Крупска. Во тие тези, како 

што самата истакнува, направкла определеко отстапување во 

полза на "професионалистите", т.е. веќе од 11 година да ce 

отпочне со реализација ка професионалното наместо со поли- 

техничкото образование. Лекик во своите забелешки истакнува 

дека '!не може така да ce пишува за политехничкото образова- 

кие: испаѓа апстрактно, за далечна иднина, не ce зема пред- 

вид насушната, сегашната жалосна стварност". Затоа тој бара 

да ce додаде "една или две тези за принципиелното значење ка 

политехничкото образование" онака како го сфаќа К. Маркс и

29/ Ibid., ѕ . 37.
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Програмата ка РКП(б). Како безусловна задача да ce постави

итен преод на политехничко образование или попрецизно рече-

ко неодложко остварување на цела нкза веќе cera достапни че-

кори кон политехничко образование. Оттука, според Ленин, да

ce "избегнува раната специјализација" и во сите "стручно-те-

хнички училишта да ce прошират предметите на општо образова-

ние" кое мора да го добие секој без разлика; «онатаму, спо-

ред Ленин-, младината треба'своето учење и своето воспитува-

ше да го поврзе со трудот на работниците и селаните, тоа да

не ce затвора во свсите училишта и да не ce ограничува само

на читање на комунистички ккиги и брошури. Само во работа за-

едно со работкиците и селаните може да ce стане прав комунист

И треба сите да видат дека секој член на Сојузот ка младина-
30 /та е образован и уедно умее и да работи. '

Од сето ова јаско ce гледа колку и какво огромно

значење основачите на Марксизмот - К. Маркс и Ф. Енгелс, ка-

ко и В . И. Ленин, му придавале на спојувањето на производстве

ниот труд со наставата, на фабриката со училиштето, на поли-

техничкото образование, без што не може да ce надминува по-

делбата на трудот, без што не може трудот да ja "изгуби клас-

ната особеност" и дека таа е "прогресивна, здрава, законита

тенденција" (К. Маркс) и дека "комбинирањето на платениот про

дуктивен труд, на умственото воспитување, на физичкото воспи-

тување и политехничката настава" е единствен пат што водк "ра

ботничката класа да ce подигне над рамништето на високата и

30/ Lenjin, Zadaci omladinskog Saveza (говор одржан 20 октом- 
ври 1920 год.), во книгата "Lenjin о komunističkom vaspi- 
tanju i školi", op. cit., s. 310.



162

средната школа" (К. Маркс), што овозможува работничката кла- 

са со револуционерниот чин на преземање на политичката, држа- 

вната власт (диктатурата на пролетаријатот) мошне побрзо и 

поуспешно да овладее и економски и духовно (културно).

Но дали оваа"законита тенденција" и фундаментални 

укажувања на класиците на марксизмот и на Ленин ce реализираа 

во постојните "социјалистички" општества?

6 ) !£22Е22221методоло^и_модел_на_соци ј ална 
22ЕУ22УЕ2_2_21е2122§222_22_У2ј22Е2_22_22“ 
2222222222221222±2222222_22222_22_ПЕ222“в2Дство

Историски посматрано социјализмот политички победи 

во релативно неразвиените капиталистички земци (Русија, подо- 

цна Југославија, Унгарија, Бугарија итн.) или во земјите кои 

cé уште не ги надминале ниту предкапиталистичките фази на ра- 

звој (Кина), па оттука и големи и остри противречности во ни- 

внкст развој. Значи, спротивно на очекувањата на основачите 

на марксизмот дека пролетерските револуции успешно ќе ce ја- 

ват во најразвиените капиталистички земји, социјализмот от- 

почна да ce развива како реверзибилен процес од оној на ка- 

питализмот, односно поопштествувањето на економските процеси, 

пред cé на средствата за производство започна врз инстктуцио- 

калните облици на политичкиот (државниот) монопол, државно- 

партиско и централистичко управување со средствата за произ- 

водство, што бкло и е изедначувано со општествената сопстве- 

ност и воопшто со социјализмот.
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И покрај тоа што В.И. Ленин посебно го истакнувал

решавачкото значење што го има прашањето на правилен став

спрема местото и улогата на државата во борбата за социјали-

стичка преобразба на општеството и без разлика на тоа што Ле-

нин врз одкосот спрема проблемот на државата направил мерило

за разликување на доследните социјалистички струи во работни-

чкото движење од разните опортунистички и псевдореволуционер-

ни струи и правци, сепак, спротивко на тоа дојде до силно ја-

кнење на државно-партиската власт и нејзиното cé поголемо оту'

ѓување од работничката класа и работното селанство и тоа не

само во практиката туку и во теоријата. Иако тоа отстапување

во практиката настапи уште за време на животот на Ленин но со

неговата јасна нагласка дека е тоа привремено, бидејќи ео со-
ветите се^уште преовладувале меншевиците и есерите кои биле 

•*-
клин во тркалото на развојот на социјалистичките односи, се- 

пак од ова привремено, од овој и с к л у ч о к, со доаѓањето на че- 

ло на партијата и на државата на Ј.В. Сталин и со зацврсту- 

вањето на неговата врховна власт и неприкосновен авторитет 

и за теоријата и за практичното раководење со државата, ce 

претворк во правило и качин на однесување.

Toј тоа ce обиде и теориски да го образложи. "Уни- 

штувањето на класите не ce посткгнува со згаснување на клас- 

ната борба, a со нејзиното засилување. Изумирањето на држа- 

вата нема да дојде преку ослободувањето на државната власт, 

a преку нејзиното максимално засилување - што е потребно, за 
да ce дотолчат остатоците на класите што умираат и да ce ор- 

ганизира одбраната против капиталистичката окруженост, која
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што уште ни од далеку не е уништена к нема за бргу да биде
уништена... Треба да ce има предТвкд, дека порастот на си-
лата на Советската држава ќе го засилува отпорот на послед-

31/ните остатоци од класите што умираат". Така овде експли- 
цитно е дадено отстапувањето (ревизионизмот) од Марксово- 
то и Енгелсовото учење дека со првиот чекор на преземањето
31/ Сталин В.Ј., Прашањата на лекинизмот, Култура, Скопје, 

1349 , с . 461.

32/ Основата и корените на Сталиновиот ревизионизам ce нао- 
ѓаат уште во еден од трудовите на неговиот ран период K o 
ra пишува за анархизмот и социјализмот: "Работата е во 
тоа што Марксизмот и анархизмот потполно ce изградени врз 
различнк прикципи, без оглед на тоа што на арената на бо- 
рба истапуваат под социјалистичко знаме. Темелен камен на 
анархизмот е - личноста, чие ослободување, според негово- 
то мислење, е ѓлавен услов за ослободување на масата, ко- 
лективот. Според мислењето на анархизмот, ослободувањето 
на масата не е можно, додека не ce ослободи личноста, и 
затоа неговата парола е: fCé за личноста'. Темелен пак 
камен на Марксизмот е масата, чие ослободување, според 
неговото мислење, е главен услов за ослободување на лич- 
носта. Таа е, според мислењето на Марксизмот, ослободу- 
вањето на личноста не е можно додека не ce'ослободи ма- 
сата, и затоа неговата парола е: fce за м а с а т а , п . (J.V. 
Stalin, Anarhizam ili socijalizam, наведено според Vra- 
nicki P., Historija marksizma, druga knjiga, Naprijed, 
Zagreb, 1975, s. 63.). Како што ce гледа, Ј.Сталин на не- 
дијалектичкото спротивставување на личноста и масата од 
страна на анархистите, недкјалектички ja спротивставува 
масата на личноста; тоа негово сфаќање е спротивно на она 
становиште изнесено во "Манифестот на комунистичката пар- 
тија" за социјализмот како "здружување во кое слободниот 
развкток на поединецот е услов за слободниот развиток на 
сите.!' Затоа, спротивното поаѓање од масата, општеството, 
Ј.В. Сталина го довело до тоталитаристичкото сфаќање де- 
ка прво треба да ce ослободи општеството, a со самото тоа 
ќе ce ослободи поединецот", a да ce постигне тоа треба да 
јакне државата. Оттука во неговиот теориски систем ce гу- 
би поединецот, ,се' губи антрополошката и хуманкстичка про- 
блематика, како што и во практиката (со своите чистки) no 
единецот ништо не претставувал, бкдејќи целЈта е државата
Меѓутоа, треба да ce напомене дека "идејно-филозофските 
корени на етатизмот и на сталинизмот макар што колку тоа 
да изгледа парадоксално ce наоѓаат во идеологијата на Вто 
рата интернациокала. Социјалдемократијата на тоа време ве 
ќе изградила една државно-полктичка програма..."(Вид., Mi 
lanoviđ dr. V., Dileme savremene jugoslovenske teorije ob 
razovanja, Univerzitet danas, 1-2, 1972, s. 43).
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на власта од рацете ка буржоазијата пролетерската држава ве-

днаш почнува да одумира, т.е. дека капиталистичката држава

ce уништува, укинува, a социјалксткчката одумира. Јакнењето

на државната власт во социјализмот имаше крупни последици за

карактерот и видот на социјализмот кој ce развива врз таква
основа: процесот на поопштествување на средствата за произ-

водство ce запре, односно од капнталистичка приватна сопстве-

ност ce претворија во државна што е карактеристично и за по-

општествувањето на средства за производство во третата фаза

на капитализмот (државен капиталкзам), a со тоа и заменува-

њето на самоуправувањето )непосредното управување на работ-

ниците и селаните преку советите) со државно-партиско упра-

вување; со строго централисткчко (дкригирано) планирање ка

стопанскиот к општествениот развој и користење на кекои сто-

ковно-парични и пазарни облици во својстео на додатнк, прес-
33/метковни и технички елементи, што сето заедно имаше за по- 

следица создавање на еден огромен административно-државен апа- 

рат кој cé повеќе ce претвораше во управувачки, бирократски 

општествен слој со определени својства на владеачка класа, 

оттуѓен и одвоен од општествената положба, начинот на живе- 

ење, интересите и образованието (пошироко културата) на pa-

33/ Во текот на речиси шест и пол децении кои не делат од Ок- 
томвриската револуција, во економската теорија и стопан- 
ската практика на социјалистичките земји може да ce забе- 
лежат различни противречни сфаќања за стоковниот, однос- 
но нестоковниот карактер на социјалистичкото стопанство 
како и еволуција на .ставот спрема местото к улогата на 
стоковките односи во социјализмот. Оваа еволуција ce из- 
разува како во поглед на времето на присуство ка стоков- 
нкте односи по социјалистичката револуција така и во по- . 
глед на нивната опфатност и општествената природа (поши- 
роко вид., Vaciđ A.r Uzroci robne proizvodnje u socijali
ziraj Naučna knjiga, Beograd, 1966, s. 40-75; Pjaniđ Z., 
Osnovne karakteristike socijalističke robne proizvodnje,
RU "Djuro Salaj", Beograd, 1975).
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ботничката класа, управување во нејзино име од страна на овој

апарат, a со тоа и изградба на соодветна идеологија која не

признава друг пат и друг модел на социјализам освен етатисти-

чкиот. Јасно е дека и теориски и практично таквиот модел е

суштинско отстапување од Марксовиот и Енгелсовкот па и Лени- 
34/новиот модел на с о ц и ј ализмот коц ги почитува конкретните 

општествено-историски услови на секоја одделна земја која трг- 

нува кон изградба на социјализам, но социјализам кој ce карак- 

теризира со поопштествување (а не подржавување иако тоа може 

да биде само степен или фаза од претв@рањето на приватната 

сопственост во општествена) на средствата за производство, a 

со тоа и самоуправно одлучување од "долу" до "rope", самоуп-

34/ веќе е спомнато дека уште за време на својот живот Ленин 
отстапил од развојот на самоуправувањето преку советите 
и јакнењето на државно-партиската власт поради внатрешни- 
те класки судири во младото социјалистичка општество, но 
со нагласување дека е тоа само привремено. Ленин отстапкл 
и од еден од основните пркнципи на Париската комуна - нај- 
високата плата во непроизводството не може да биде поголе- 
ма од онаа во производството, т.е. од платата на високо- 
квалификуван работник и која изнесувала 6.000 франка. Вед- 
наш по победата на Октомвриската револуција била воведена 
горна граница 6.000 рубли годишно, и целиот платен скстем 
бил усогласен со овој лимит. Меѓутоа, тоа траело само ке- 
колку месеци, a потоа за "висококвалификуваните специја- 
листи на науката и техниката" е дозволено "повисоко пла- 
ќање" кое каскоро достигнало до 3.000 рубли месечно. Та- 
ков "отстапок на капитализмот" и "отстапување од принци- 
пот на Комуната" предизвикале вистинска индигнација и не- 
годување, и од Ленин ce барало да го објасни тој "чекор 
назад".
Ленин тоа го направил на VIII Конгрес на РКП(б) во 1919 година објасн 
вајќе дака етоа привремена компромисна мерка која, додуша 
"влијае деморализаторски врз советската власт... и врз 
работкичката маса но која во дадени околности е неизбеж- 
на, бкдејќи без буржоаските стручњаци не можат брзо да ce 
развиваат производните сили." Но практиката покажа дека 
од ова прквремено, тоа ce претвори во постојана стварност 
и силно влијание врз хиерархкското устројство на социјал- 
ната структура и особено во создавањето на привклегирани- 
те бирократско-техкократски позиции и занимања.



167

равно планско насочување на стопанскиот к општествениот раз- 

вој; распределба според трудот, непосредна власт на работни- 

чката класа преку развој на целосен политички систем на со- 

цијалистичко самоуправување, социјалистичката демократија и 

хуманизам.

Етатистичкиот социјализам е исто такво скршнување 

од автентичното Марксово и Енгелсово сфаќање на социјализмот 

како и ситнобуржоаскиот социјализам, иако во спротивен правец 

од него, кој ce јавил уште за време на нивниот живст и кој бил 

подвргнат ка критика од самите нкв. За таквиот модел на соци- 

јализам, како што и самото име покажува, централно место око- 

лу кое cê ce врти и централко значе&е é ce придава на држав- 

ната сопственост и воопшто на монополот на државната власт» 

Основно мерило за развој на "соцкјалистичките" односи прет- 

ставува ширењето и моќта на државно-партиското управување, 

што добива фетишки карактер.

Така на денешното рамниште на општественото произ-

водство, пишуваат Ј. Красин и Б. Лејбзан - водечки советски

теоретичари, на сложени и тесни заемни врски на многубројни

карики на народното стопанство, кормалното функционирање и

прогресивен развој на социјалистичката економија апсолутно

ке можат да ce замислат без постоење на хармоничен централи-

зиран механизам на планирање и управување на народното сто-

панство. Таков механизам е способна да обезбеди само соција-

листичката држава. ' Секаков поинаков приод и сфакање на мес-

35/ Вид. Ј. Красин, Б. Леибзон, Револгодионарнал теорид и ре- „ 
водЕоционарнал политика, Политическал лнтература, Москва, 
1979 .
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тото и улогата на "социјалистичката држава" за Ј . Красин и

Б . Лејбзан, приод и сфаќање кои уставно, законодавно и прак-

тично ce изградени во Советскиот сојуз, ce сосема неприфатли-

ви и скроз на скроз "погрешни". Тие, никулците на "идкото ко-

мунистичко самоуправување" ги бараат во "пазувите на соција-

листичката држава" и тргнувајќи од ова сметаат дека неправи-

лно низ сите претстави за самоуправувањето "проаѓа негативен

однос спрема државната социјалистичка сопственост, спрема др-

жавното планирање и управување со социјалистичката економкја"

т.е. спрема системот на таканаречениот "реален социјализам".

Kora така ce сфати местото и значењето на државата во соција-

лизмот тогаш и лесно ce добива привид како божем државната и

општествената сопственост ce идентични категории. Така пишу-

ва Х.Н. Волков, кое не е само негово туку и оФициелно гледиш-

те: "За социјалистичките земји сите работни луѓе ce сопстве-

ници на национализираната општествена, општодржавна сопстве-

ност. Попатно, ке гледам причина овие поими - општонародна и

општодржавна сопственост - да ce разликуваат. Таму каде држа-

вата ги застапува интересите на целиот народ, општодржавната

сопственост е, како што ми изгледа, потполно еднаква на оп-
„ 36/штонародната сопственост".

Ce разбира дека ваквите апологетски и догматски сфа

ќања за државната сопственост и воопшто за државата во соција

лиЗмот прокзлегуваат и ce израз на практиката, односно тие ce

израз на постојните конкретно-историски општествени односи на

36/ Volkov N.H.f Radnička klasa razvijenog socijalističkog
društva i naučno-tehnička revolucija, "Socijalizam u sve
tu" (Cavtat 1977), Br. 3, IC Komunist, Beograd, 1977, 
s. 183.
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етатистичките социјалистички земји во кои доминираат државно- 

сопственичките односи к врз нив создадената хиерархиска со- 

цијална структура во која централно место нема работничката 

класа туку бирократијата која ja "поседува суштината на држа- 
вата", како "нејзина приватна сопственост Во ваквите уС_

лови кога средствата за производство не ce поопштествени, не 

ce во рацете на работничката класа која не одлучува за вишо- 

кот на трудот, туку во "нејзино име" одлучува бирократијата, 

производнкот труд добива особини на експлоатиран наемен труд 

кој е подреден на монополот на државно-партиската бирократи- 

ја или технобирократиja.

Меѓутоа, во конзервативната и апологетска концепци-

ја за социјалната структура на "реалниот социјализам" или на

"развиекото социјалистичко општество", a која е статичка, не-

променлива уште од времето како ja определи Ј.В. Сталин, таа

ce состои од три "пријателски" класи и слоеви: работничката

класа, селанството и интелигенцијата (во некои написи соција-

листичката интелигенцкja). Така со "ликвидирањето на антаго-

нистичките производствени односи, умствениот труд; прво, слу-

жи како средство на духовна и политичка слобода на трудбени-

цкте. Нејзините резултати ce ставени во служба на класите од

кои произлегоа интелектуалците. Социјалистичката интелигенци-

ја со работничката класа и селанството ja поврзува истовет-

37/ "Бирократијата ja поседува суштинатаудржавата, спкритуал- 
ната суштина на општеството. Ова е нејзината приватна соп 
ственост, Општиот дух на бирократијата е тајната, мисте- 
ријата која ce одржува во неа самата по пат на хиерархк- 
јата, a спрема надвор ce одржува како затворена корпора- 
ција" (Marks, К.,"Kritika Hegelove filozofije državnog 
prava").
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носта на темелните интереси и идејно-политичкото единство; и

второ, во социјалкзмот умствениот труд престана да ce јавува

како социјална привилегија, губејќи го белегот на елитност,

што ce карактеризира со својата целосност како добро ка на-

родот" / Според В.А. Алексеева, "единството меѓу работннч-

ката класа и селанството ce вградува врз општонародната (др-

жавната) социјалистичка сопственост" и претставува "длабока

економска. основа на нивното-единство. Општонародната сопстве-

кост над средствата за производство означува ликвидација на

капиталкстичката експлоатациja ка човек од човек, соработка

и приј ателство меѓу работниците, селаните и интелигенцијата

во социјалистичкото општество. Општонародната и колхозно-ко-

оперативната социјалистичка сопственост настапуваат како од-

лучувачки вид на економските односи и сојузот меѓу работнич-
39 /ката класа, селанството и интелигенцијата". ' Во ваквите ус-

лови на социјализам, според В.А„ Алексеева "не постојат со- 

цијални слоеви кои го ползуваат умствениот труд за експлоата- 

ција на луѓето од физичкиот труд. Припадниците на умствениот 

и физичкиот труд ce рамноправни во сета дејност на општество-

то, во управувањето со работите на социјалистичкото општес-
„ 40/ тво .

Во зависност од тоа што подразбираат под определе-

ни социјални групи, односно општествеки слоеви и во зависност

од критериумот на нивното разграничување, кој обично е "карак'

38/ "Структура советскои интелигекции", AHE ССР - ИФП, Изда- 
телвство "Наука и техника", Минск, 1970, с. 141.

39/ Алексеева А.В., Понатие социалвно-классовои структур со- 
цијалистического об^ества, во книгата "Методологические 
Bonpocbl об^ественУх наук", В пуск 2, кздателћство Ленин- 
градского укиверзитета, 1971, с. 52,53.

40/ Ibid.
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терот на трудот" или "научно-техничкиот прогрес", различно ce

пркоѓа и кон нивното квантитативно зголемување. За некои ав-

тори најголем растеж (квантитативен) бележи работкичката кла-

са (Х.Н. Волков и д р .), a за други тоа е интелигенцијата (М.Н.

Руткевич). Во однос на ова последното, според М.Н. Руткевич,

за 33 години вкупниот број на специјалкстите, вработени во

стопанството на СССР ce зголемил од 2,4 милиони луѓе на 19 ми-

лиони, т.е. речиси за осум-пати, при што брзо ce зголемува бро-
41/DOT во гранките на материцалното производство.

Во однос на критериумот на разликување на социјал-

ните слоеви во социјалистичкото општество, според исткот ав-

тор, ce одлучувачки карактерот на трудот (умствен или фкзич-

ки) и научно-техничкиот прогрес. Така тој нагласува дека по-

големиот број од работниците кои ce занимаваат со умствен труд

не ce разликува од работничката класа според с&носот кон сред-

ствата за производство, затоа што го засновува својот труд врз

општонародната сопственост; ко оттука не следува дека овие ра-

ботници со умствен труд веќе станале дел на работничката кла-

са (попатно кај Х.Н. Волков е спротивното, т.е. дека тие ce

составен дел на работничката класа) и дека суштествените раз-

лики меѓу луѓето со претежно физички и претежно умствен труд
42/во целост не ce надминати. Другата значацна тенденциза во

развитокот на социјалната структура на социјалистичкото опште-

ство е "зближувањето на сите класи, групи и слоеви на трудбе-

ниците според карактерот на трудот. Научно-техничкиот прогрес

41/ Руткевич Н.М., Социалнал структура социалистического обЦ- 
ества в СССР и ее развитие к социалноЅ одноредности, во 
книгата„Проблемн развитид социалнои структурн обВДества 
в Советском согозе и Полвше... оп. цит., с. 10.

42/ Ibid., ѕ . 11.
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ja определува неопходноста на интелектуализацијата на трудот
4 3/во процесот на производствената сфера". Токму благодареј-

ќи на научно-техничкиот прогрес, пред cé на механизацијата и

автоматизацијата на производството во социјалната структура

"настакуваат квалитетни поместувања; ce изменува професионал-

ната поделба на трудот, исчезнуваат низа професии од неквали-

фикуваниот труд, ce соединуваат постојните и никнуваат новк

професии и струки"така штбсе "формкра тип на работник со ви

сока општо-образовна подготовка, кој, според своето културно-

техничко рамниште, ce приближува кон инжинерско-техничкиот 
44/кадар",**' со што во дупликат ce повторува конзервативната

и апологетска западна и современа псевдотеоријa за "научно-
45 /техничката револуција" и "збогатувањето на трудот". Во ово 

стил пишува и В.Ф. Шчербина: "Можат да ce издвојат следните 

најсуштествени тенденции, кои ce случуваат во работничката 

класа во современата етапа од развојот: а) бришење ка грани- 

ците меѓу работничката класа и инжинерско-техничката иктели- 

генција; б) надмикување на социјалните разлики внатре во ра- 

ботничката класа, создавање на нејзината социјална истовид-

4 3/ Ibid. , ѕ . 19 .
44/"Структура советскои интелигенции... оп. цит., с. 97.
45/ Еве до каде оди во својата апологија чехословакот Р.Ри- 

љта: "Да ce поставуваат и понатаму научните, техничките 
и другите вработени работни луѓе, интелигенцијата, како 
'меѓукласа' и вон работничката класа, значи да ce нема 
доверба во победата на социјализмот, да ce сфатк работ- 
ничката класа не како револуционерна класа која самата 
ce менува и укинува самата себе туку како состојба на 
мануелниот труд. Последица од тоа би морала да биде ру- 
шењето ка Сојузот на работничката класа со светот на на- 
уката и подредување на нејзините општи долгорочни исто- 
риски задачи со краткорочните, со делумните, сегашни- 
те интереси" (Rihta R., Civilizacija na raskršću, ...op. 
cit. , s . 243) .



173

кост. Овие тенденции тесно ce преплетени, дејствуваат во един-
.. 46/стзо и заемка зависност".

Еден број советски автори работничката класа ja со-

гледуваат како раслоена (составена од повеќе слоеви) чија ос-

нова кли критериум претставуваат квалификациите. Според А.В.

Кунцин, поделбата на работничките професии на полуквалифику-

Еаниот и неквалификуваниот труд нема никаква потреба. Целесо-
образно е-овие групи да c e 'соединат во една. Така тој разли-

кува три квалификациски групи на работккци: полуквалификувани

(неквалификуваните ce незнатно застапени 1,9%), средноквали-
47/фикувани и висококвалификувани. '

Интересно е да ce напомене дека некои автори квали-

фикациите ги земаат како единствен и основен критериум на со-

цијалното структуирање во социјалистичкото општество, што ce

разбира не е доволно, бидејќи не ce поврзува со поделбата на

трудот. Такво сфаќаше изнесува Ј.М. Лањо. "Во отсуство на ед-

на целосна теорија на стратификација, дури не и на социјална-

та структура во социјалистичката социологија - како основен

концепт е 'квалификацијата '.Според неа, брзо ce забележува

дека само тој (кокцептот на квалификација) е во состојба да
направк синтеза меѓу една посакувана (voulue) стратификациja

и една одбиена (refushe) с^руктура. Во социјалистичките режи-

ми не само што дипломата вреди како претпоставка (présomption)

46/ Цербина, Ф.В., XXIV Свезд КПСС и преодоление социалвннх 
различии в советском рабочем классе, во книгата "Проблемн 
измененил социалвнои структурн советского обцества... оп. 
цит., с . 25.

47/ Кунцнн В.А., Раличин внутрн советского рабочего класса и 
некаторке тенденции их измененил, во книгата "Проблемн 
измененил социалвнои структурв1 советского обвдества... оп. 
цит., с. 40.
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на способноста, туку таа е и единствено средство за премин

од една во друга квалификација, во отсуство на капиталот.

Кај некои унгарски автори ce прави обид ка поврзување ка по-

делбата на трудот (умствен и физички) со степенот на квали-

фикацијата како критериум на социјалното структуирање во со-
49/

ц и ;ј алистичките општества.

48/ Lagneau - Markiwicz - Janina, Education, égalité et so
cialisme: Les pays de l'Est, во книгата Sociologie de 
l'éducation... op. cit.', p. 9 4-96 .

49/ Врз основа на овој критериум, според Zsuzsa Ferge, соци- 
јалните групи ce:

I . Немануелни_професии
1°. Високи и интелектуални кадри
la. Високи административни и економски кадри
lb. Високи технички кадри
lc. Професори, лекари и др. интелектуалци
2°. Други немануелни занимања
2а. Средни кадри (кадри со средна учклишна под- 

готовка)
2b. Канцелариски службенкци

II. Мануелни_занимања_од_неземјоделски_карактер

3°. Квалификувани работнкци
4 . Полуквалификуваки работници
5 . Неквалификувани (општи) работници
6 . Портирк, курири и сл.

III. Мануелни_занимања_од_земзоделски_карактер
a) Работници на државните стопанства
b) Членови на земјоделски задругк
c) Индивидуални земјоделци
d) Надничари, сезонски работници.

Тешко е да ce карактеризира со точност дисперзијата на 
сферите на моќ на одлучување, и на влијание. Меѓутоа, 
неоспорко е дека меѓу групите видови труд прв е трудот
на високите кадри од државната администрацијa и од еко-
номијата - која располага со најголема моќ од сферата 
на најширокото одлучување. Другите две интелектуални гру 
пи кои често имаат директно право на одлучување своето 
влкјание го должат пред cé на нивното високо културно 
рамниште..." (Ferge Zsuzsa, La stratification social en 
Hogrie , во книгата "Hongrie", Etudes sociologiques, 
ouvrage colectit publié sous la direction d'Andréas He- 
gedüs, ed., Anthropes, Paris, 1969, p. 166, 167).
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Меѓутоа, еден поинаков и интересен модел на соци-

јална структура на"постојните источни социјалистички општес-

тва" дава поранешниот полски социолог од еврејско потекло -

Зигмунт Бауман. Но, сепак тој иако го отфрла функциокалисти-

чкото сфаќање на социјалната стратификација не успева до крај

да не убеди во плодноста на вештачки конструираниот модел (врз

Марксовото сфаќање вештачки накалемено Макс-Веберовото) на со-

цијалната. структура за постојните социјалистички општества

што тој го крсти како "модел на структурата на моќ"

of the power structure). Имено, тргнувајќи од Веберовото сфа-

ќање на традиционалната власт (управување) која ce дели на

патримониална и сталешка, 3. Бауман го препорачува терминот

"партиномијална моќ", бидејќи Веберовата традиционална патри-

манијална власт не е сосема соодветна и применлива на постој-

ниот тип власт во социјалистичките општества и покрај низа

заеднички карактеристики. Според него, во овие општества по-

стојат два основни антагонистички спротивставени типови на

структура на моќ : бирократски и класен. ГТрвиот тип на струк-

тура на моќ е "создаден на рамниште на авторитетот на опште-

ствениот систем и потекиува од партијата (комунистичката и

порадк тоа "партк" - П.Г.) како главен потпирач врз коктро-
50/лата и продира низ целото општество. На ист начин како што

традиционалниот авторитет е поврзан со традиционалните типови

на општествената дејност - харизматскиот со емоционалниот и

50/ Bauman Z., Officialdom and Class: Bases of Inequality in 
socialist society, во книгата The Social Analysis of class 
Structure, Edited by F. Parkin, Tavistock Publication Li
mited, London, 1974, p. 140, 141.
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законскиот (правнкот) со партиномијалниот авторитет како еден

идеален тип е интимно придодаден на Wertrationalität како едеи-
51/доминантен начин на акциза. Понатаму, 3. Бауман ги набро- 

јува важните карактеристики на партиномијалното владеење: K o 

ra станува збор за практиката на социјалистичката власт неј- 

зиното единство и нужно легитимирање ce наоѓа во иднината; 

владетелите на било која социјалистичка држава ja определу- 

ваат својата власт и бараат- послушност во името на идеалното 

општество, кое што тие сакаат да го изградат; идната форма 

на подобро општество е "дадена" во идеален вид и е избрано 

да ja игра улогата на единствен и конечен судија без оглед 

какви решенкја би можеле да ce донесат во сегашнината. Оваа 

"футуристичка" природа на нивното легитимирање ги оправдува 

владетелите од подложување на нивните начела на судот на "ма- 

сите". Доколку ce случи "масите" да не ce сложуваат со курсот 

избран од нивните владетели (управувачи), ова е само доказ на 

"незрелоста" на самите маси, на нивната неспособност да ja 

"зграбат" далекусежната мудрост на раководктелите. Ова ce об- 

јаснува со односот на жалосните недостатоци во масовното об- 

разование или пропаганда, или е објаснето како жалосно нас- 

ледство на предсоцијалистичката кдеологија. Предностите на 

идното општество исто така како и патиштата кои водат до H e 

ro ce јасно вкдливи само во очите на авангардата, партијата 

која ce јавува како засолнкште и како заштитник на идеалното 

општество што ќе дојде. Ако претходно парткјата бараше да ja 

наметне својата контрола над функционалната поделба на опште-

51/ Ibid., р . 136
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ството, денес тоа бара да избира научна, економска, воена, 

инжинерска, образовна, културна и професионална елита во нај- 

високите рамништа од партиското раководство, и така да"асими- 

лира" она што потенцијалното раководство го акумулира надвор 

од своите рамки. "Авангардката" слика за партијата cera е за- 

прена на различна практика - но cé уште останува непредизви- 

кана иако зголемеко ce нагласува со меритократски термики.

На ист начин на кој одбраната на традицијата ja потпомогна 

патримонијалниот авторитет, како што е опишано од М. Вебер, 

обврската за исполнување на идеалното општество од една про- 

светена елита пружа поддршка на партиноминалното владеење. 

Верноста кон партијата го зазема местото на послушност кон 

личноста на владетелот и верувањето во пожелност на соција- 

листичкиот поредок го заменува почитувањето на традицијата. 

Наспроти рационалната хиерархија на власта во бирократскиот 

систем, прашањето кој ќе одлучува по определено прашање може 

да биде предмет на арбитрарна одлука на партијата. Kora ин- 

тервенира партијата cé друго ce подвргнува на нејзината вол- 

ја. Било какви приговори "одоздола" насочени кон ефективно 

редуцирање на арбитражноста на овие одлуки ќе бидат јасно 

изоставени како обиди од страна на идеолошка спреченост да 

оформат императиви на иднината, за кок партијата е единствен 

интерпретатор. Авангардното легитимирање на партиноминалниот 

авторитет бара телеолошка, не генетичка, определба на макро- 

општествените процеси. Планот е најважен инструмент на вак- 

вата телеолошка определба. До остварување на социјалистичко- 

то или комунистичкото општество може да дојде само преку свест
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и траен напор во планирањето и спроведувањето на плановите. 

Но, односот меѓу планот и пазарот е типичен однос љубов-ом- 

раза, напади и отстапувања кои ce менуваат низ историјата на 

овој напнат и келагоден брак, но скоро не постојат изгледи 

да заврши со развод, бидејќи двата партнери си требаат еден 

на друг толку силно колку што тке патот од присуството на ед- 

киот и другиот. Оттука, cê на cé, припадниците на социјалис- 

тичкото општество ce изложени, како индивидуи, на типкчно 

безличка zweckvational ситуација на пазарот и нивното експо- 

нирање е подигнато на највиталното поле од нивната животка 

активност - онаа на продуктивноста и задоволувањето на по- 

требите. Меѓутоа, партиската власт не е збир на влијанието 

и моќта на индивидуалнкте членови. Главната институција која 

ja поддржува моќта на партијата е нејзкниот врховен автори- 

тет врз сите назначувања во многу административни тела вклу- 

чени во официелната скица ка системот што ce карактеризира 

со монополистичко право на партијата да назначува службени- 

ци, да го определува и менува опсегот на нквната овластеност 

и да ги отпушта Сд служба за било каков неуспех во исполну- 

вањето на барањата кои ce определени кли слободно менувани 

од партијата. Футуристичкото легитимирање на партиномијално- 

то владеење едновремено служи како причина и објаснување за 

монополот на партијата во кзбирањето ка фуккцикте. Постула- 

тот на врховна контрола на партијата врз дистрибуцијата на 

моќта во овие околности значи едвај сокриен пркнцкп на мало 

авангардно малцинство кое ja штити чистотата на можните иде- 

али од разводнување или уште "полошо" од затворање со изла-
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гање на опасност од "судот на мнозинството". Оттука едвај 

променливата хиерархиска природа на бирократијата создадена 

"одозгора надолу" и постојаната тенденција на централизам 

да ce потврдува против демократијата ео контрадиктаторната 
формула на партиската организација. Моќта што ja конституира 
структурата на бирократијата е способност да манипулира со 

дкстрибуцијата на ресурсите и условите на пристап кон нив, 

т.е. да ja манипулира структурата на ситуацијата која ja ог- 
раничува слободата на актерот за акција. Бирократијата како 

социјално тело настојува да го опфати, точно на начин на кој 

пазарот ja создава класната структура, целото општество и на 
секоја кндивидуа да ќ ja даде нејзината соодветна официелна 
категорија. Така двете суштински полиња на нееднаквост, ед- 

колични за социјалистичкото општество - бирократијата и кла- 

сата - ке ce поклопуваат и нивната инконгруенткост има, ако 

ce дадени фундаменталните структурални принципи на социјали- 

стичкото општество, кужен, односно теоретски изводлив карак- 

тер. Со други зборови, недостатокот на подударноста меѓу не- 

еднаквосткте произведенк од бирократијата и класата исто Ta
xa како и постојаната тензија меѓу соодветните структури на
моќ постојат и ce совпаѓаат со типот на социјалисткчкото оп-

52/штество кое историски ce разви во Источна Европа.

И покрај интересните забележувања и карактеристики 

што ги изнесува 3. Бауман преку анализата на моделот на стру 

ктурата на моќта во социјалистичките општества, сепак таквк- 

от модел кој е конструиран врз основа на идеалниот Веберов

52/ Ibid., ѕ. 136-144.
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тип на патримониалното владеење, е непотполн и на определе- 

ни места апстрактен и не води, a ниту може да води, сметка 

за двете рамништа за социјалната структура кои потекнуваат 

од К. Маркс за проучување; прво, за рамниште на општестве- 

но-економска формација, со оглед на фактот што определена би- 

рократизација и технократизација ce врши и во капиталистич- 

ките начики на производство, a не само во социјалистичките 

општества-i и второ, проучувањето ка одделно социјалистичко 

општество на конкретно - историско рамниште - со оглед на тоа 

што разните конкретни социјалистички општества ce наоѓаат на 

различки степени од својот општествено-економски, политички 

и културен развиток што условува к различни видови, типови 

на социјална структура. Оттука и изнесените теориски сфаќа- 

ња за социјалната структура на социјалистичките општества Ko

ja ce состои од три социјални групи - работничката класа, се- 

ланството и слојот на интелигенцијата, не води сметка токму 

за ова второ рамниште на марксистичкото проучување на соци- 

јалната структура на соодветен конкретно-ксториски облик на 

социјалистичкото општество.

Понатаму, колку да е значајно истакнувањето на З.Ба- 

уман на отуѓувањето на авангардата, партијата од класата (ра- 

ботничката) и нејзиното претворање во бирократија, сепак до- 

крај и целосно тој процес не може да ce објаски доколку не 

ce поврзи со државната сопственост и поделбата на трудот ка- 

ко негова основа, за што не водат сметка и другите изнесени 

автори за социјалната структура кои обично државната сопстве- 

ност погрешно ja идентификуваат со општествената сопственост.
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Оттука и бирократијата својата моќ ja засновува врз раздво- 

јувањето на сопственоста на средствата за производство од уп- 

равувањето, односно врз подржавувањето на овие средства к со 

тоа врз интервекцијата во сите области од животот на луѓето: 

економската, социјалната, политичката образовната и поширо- 

ко културната. Тоа е основата на својот (на бирократијата) 

социјален успон и висок степен на осамостојување, отуѓување 

од работничката класа во чие име управува и со идеологија на 

остварување на општите интереси, a во стварноста, спротивно 

остварување на нејзините посебни интереси. Врз таквиот моно- 

пол ка државно-партиската бирократија ce создава идеолошка 

слика за постојното социјалистичко општество како безЈкон- 

фликтно, неактагонистичко, хармонкчно кое ce состои од "при- 

јателски" класи и слоеви кои во сегашното "развиено соција- 

листичко општество" ce приближуваат до "еднородност". Спро- 

тивно на оваа идеолошка свест, во стварноста врз основа на 

државната сопственост што условува централизирано плакирање 

и управување со трудот и вишокот на труд од страна на биро- 

кратијата, работничката класа de facto ce наоѓа во наемен 

однос што репродуцира класни наемни односи било на произ- 

водствените работници, било на управувачите, работоводите- 

лите, инжинерите, стручњаците? научниците итн., кои ce ста- 

вени во функција на одржување , репродуцирање и оправдување 

на бирократскиот монопол.

На тој начин бирократијата и технократијата кли 

поточно речено нивката симбиоза, остануваат посредници no- 

M e r y  производувачката класа и општествената репродукциja.
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Во таквите услови и образованието служи за постигнување на

бирократско-технократската "каркера", за репродукција на би-

рократско-технократската хиерархија на управување не само со

производствениот труд, односно производствените работници,

туку со целото општество и со судбините на луѓето (поедин-

ците) . Така, според етатистичката педагогија целите на вос-

пктувањето и образованието ce оостојат во формираљето ка так-

ва личнос-т која ќе ќ служи • верно на интересите на социјали-

сткчката држава, за нејзино јакнење и одбрана како и воспи-

тување во духот на "реалниот социјалистички интернационали-

зам". Како главен воспитувач и организатор и управувач на

образовнкот систем е државата, одкосно онке инстнтуции кои

ce под контрола на монополот на државно-партиската бирокра-

тија. Оттука и барањето, "потребата" за државно воспитување

и образование. "Во таквата концепција на воспитување не е

можно да ce вклучи семејството како значаен воспитен фактор.

Оттаму негативкиот однос на етатистичката педагогија кон се-

мејното воспитување. Семејното воспитание ce оценува како

спротивност на државното воспитание и ce предлагаат мерки

кои ќе ja намалат можноста ка влијанието на семејството на

воспитувањето на младите луѓе. Државниот апарат прокламира

дека идеалот е потполно елиминирање на семејството како во-

спитен фактор и преземање ка целото воспитуваше од страна

на државната бирократија и нејзините контролирани воспитни 
53/институции .

53/ Šimleša d-r Р., Na putu do reforme škole, RKZ, Zagreb, 
1977, s. 89.
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Сето тоа е последица на усложнување на прокзводна- 

та и сите други сфери од животот, па затоа семејството веќе 

не може да ги обезбедува во таков степен претходните функции 

на подготвување на децата за живот. Вовлекувањето на cé по- 

голем дел на жени во општественото производство, зголемува- 

њето на нивката улога во сите сфери од општествениот живот, 

намалувањето бројотна членовите на семејството, трајниот 

стремеж за образование на младината од одделни самостојни 

семејства, сето тоа објективно ja намалува можноста за се- 

мејно воспитување. Поради тоа улогата на училиштето како ин- 

ститут на социјализациja на младата генерација спрема степе-

нот на индустрискиот развиток, на научно-техничкиот и соци-
54/ _цалкиот прогрес постозано расте. Во таквите услови на раз-

виток, улогата на образованието толку ce зголемува така што

"образованието во извесна смисла во условите на социјализмот

ce јавува како самоцел" . Оттука, со цел родителите за да

ce ослободат од грижата за децата и поцелосно да ce посветат

на "вишите" цели и потреби за производство и зацврстување на

државната (бирократската) власт ce изнесува "нужноста" од се-

мејството да ce извлечат воспитно-образовните функции и да

ce обликуваат како функции на државата или на нејзините ин-

ституции, меѓу кои посебно место зазема училиштето. Така на-

стапил процесот на "слабеење на претставата за таткото и мај-

ката што ce надоместува, од една страна, со големиот родител-

ско-мајчински авторитет, како што ce Нацијата, Државата-роди-'.

тел, Татковината-мајка, како Црквата или Партијата, a од дру-
„ 56/га страна... со ударите на масовната култура .

54/ Турченко B .Н., Научнотехническад револкдид... оп.цит.с.18. 
55/ Ibid. ,ѕ . 35.
56/ Moren Е., Duh Vremena, Kultura, Beograd, 1967, s. 169.
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Образованието, особено средното и високото ce "ка- 

нали" на социјална "промоција" за слојот на интелигенцијата 

и чиновничките занимања. На тој начин, младината од различ- 

ките општествени слоеви "завршувајќк факултет и средно-стру- 

чно училиште, ce распоредува во согласност со дркавниот план

5за работа за што е потребно определен степен на образование

Наемната положба во која ce наоѓаат работниците спр

ма државно-партиската бирократија работниците, нивните синови

и ќерки ги ориентираа кон промена на работничките занимања.

Оваа ориентација им изгледа остварлива единствено преку за-

вршување на определено средно-стручно училкште илк поретко

некој факултет со што јасно ce покажуЕа дека средното и ви-

сокото образование ce претв©раат во полигон на актагонисткч-

ки класни судири, т.е. на различно спротивставени интереси:

како "отскочна штица" во привилигираните општествени слоеви

или како општествен канал на сопствената социјална репродук-

ција. Поткрепа на ова е и "тенденцијата за стекнување на по-

високо образование, отколку што тоа го бараат конкретните ус-
„ 58/лови на дадекото производство , како и резултатите од со- 

циолошките истражувања на оваа проблематика, за што подоцна 

ќе стане збор.

57/ Филипов Р.Ф., Измененвд в социалном облике и составе со- 
ветскои интелигенции, во книгата "Проблемн развитил со- 
циалвнои структурн об|цества в Советском Сошзе и Полвше... 
оп. цит., с . 194.

58/ Кунцнн В.А., Различил внутри советского рабочего класса.. 
оп. цит., с. 41.
В.П. Сидоренко извршкл кспитување на група работницк кои 
го напуштиле своето учење, изнесувајќи ги овие основни 
причини: "тешка семејна положба - 41,1%; возраста (ста- 
роста) - 35,4%; здравствената состојба - 7,4%; неудобност 
на работата - 6,3%; нема време - 3,4%; нема помош во уче- 
шето - 3,4%; нема стимул - 1,2%; неудобност ка транспор- 
тот и не е близу училишната зграда - 1,8% (Сидоренко П.В. 
Ролв повншенин обшеобразователвного уровнн трудлвдихсд в 
преодолении различии внутри рабочего класса, во книгата, 
Проблемн измененил социаалвкои структурн советского обВДе- 
ства, ...оп.цит., с. 50).
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За да ce обезбеди поуспешна саморепродукциja др- 

жавниот апарат и воопшто бирократијата и нејзината интели- 

генција создава силек механизам на образовна селекција, пред 

cé преку коккурсите и приемните испити кои особено својата 

функција ja извршуваат на преминот од средното кон високото 

образование. Овие приемни испитк кои со извесно "цедење" на 

младината од работничко и селско потекло, фактички пскажува- 

јќи им ja. "цената" што треба да ja "платат" за да ja избег- 

нат општествената положба и начин на живот на своите семеј- 

ства со цел за да им ce внесе во главата дека високото обра- 

зование "не е за секого". Напротив, младината со потекло од 

бирократскиот к интелектуалниот слој не само што ги има пред- 

ностите во поглед на далеку подобри материјални услови на шко 

лување, културното наследство и еден посебен "етос" и ^амби— 

ции кон високото образование, туку и предноста што низ држав- 

но-образовниот механизам на селекција на нив обично им ce 

гледа "низ прсти".

Кои ce тие "сили" што ги сочинуваат селективните 

механизми за запишување во високошколските институции? Спо- 

ред познатиот полски социолог Ј. Шчепански, сите силк што деј 

ствуваат во постапките на прелеминарната селекција можат да 

ce класифицираат во пет комплекси: (1) Силите што ce одреде-

ни со настојувањето на државата и нејзините институции, со 

целите и интенцикте на политичките партии на власт со стре- 

межите на групите кои ги претставуваат институционализирани- 

те интереси на нацијата како целина; со дејноста на институ- 

циите и организациите што ги создала Државата со цел да ги 

планира и да го раководи образованието според својата поста-
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вена концепција, која исто така диктира главни директиви за 

регрутирање (прием). Тука воглавном ce имаат предвид актив- 

ностите на Министерството за народно образование и на него- 

вите оддели задолжени да раководат со високите школи од раз- 

лични типови, активностите на органите на партијата и на учи- 

лиштата; (2) Општествените сили создадени од аспирациите, од 

начинот на живеење, претставите за професионален успех, це- 

лите и идеалите што ce поставуваат во животот, традициите и 

вредкосните системи на општественкте класи и слоеви, како и 

од професионалните категории (сфатени)не како збир на лица 

со исто занимање, туку како социјални целини на семејства чии 

што старешини ce занимаваат со исто занимање, кои имаат дефи- 

нирани традиции и начин на жквеење според дадената професија, 

професионален понос и, во извесна мера, заеднички животни иде- 

али; (3) силите кои ce јавуваат во локалните, селските или

градските заедници и кои влијаат врз животните идеали, мис- 

лењата и убедувањата, критериумите за вредноста и престижот, 

концепциите за општественото унапредување и за успехот, мо- 

делите на поведение, целокупната месна општествена структу- 

р а . Во оваа група треба исто така да ce вклучат и аспираци- 

ите на семејствата кои ce, секако под влијанијата на нивна- 

та општествена класа и нивката локална заедница, но чии што 

амбиции ce состојат во одбегнуван>ето на таквите влијанија, 

во настојувањето да ce излезе од својата класа, да ce проме- 
ни професионалната категорија к месната заедница (особено во 

случајот на селата и малите градови) к на своите деца да им 

ce обезбедат подобри животни услови; (4) влијанијата испиту-
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вани во училишките одделенија како и во социјалните групи, во

синџирите на другарувањето и пријателствата што ce формираат

уште во почетокот на училишните одделенија, младинските орга-

низации, заедничките соседства итк.; к (5) личните квалитети

на ученикот, неговите аспирации и претстави, неговите способ-

ности и вкусеви, накратко, сите оние сили кои ce манифести-

раат во личноста на секој поедикец и кои влијаат врз сложе-
59/ните општествени ситуации. '

Меѓутоа, покрај "потеижото" проаѓање низ селектив-

ните државно-училишни механизми на работничката и селската

младина, тие уште од почетокот, пред да влезат во играта на

селекцијата, ce хендикепирани (посебни оценки на матурата,

посебно познавање на стракски јазици) во однос на културни-

от капитал на оние студенти што потекнуваат од семејствата
60/на интелектуалци. '

"Строгите" приемни испити на факултетите во поголе-

миот број етатистички социјалистички општества претставуваат

дури "трет праг на селекција" низ која мораат да поминат мла-

59/ Szczepanski J., Problèmes sociologiques de l'enseignement 
supérieur en Pologne, Ed. Anthropos, Paris, 1969, p.29,30.
Bo различните механизми на селекција во високото образо- 
вание Ј. Шчепански мошне значајно место и улога му припи- 
шува на тнр."вештачки фактори" к посебно на "администра- 
тивниот притисок што го вршат училишните комисии и заста- 
пникот на државата, кои лесно стануваат 'вештачки' фактор 
на одлучување за прием на кандидатите во високообразовни- 
те институции (Ibid., р. 40).

60/ Вид. исто, Szésztay Andrâs, Après avoir quitté les bancs 
de l'université, во книгата HONGRIE... op. cit., p. 229.
"Ефектот на хендикепот на културното наследство од семеј- 
ството продолжува да ce чувствува - иако послабо отколку 
некогаш - cé до кариерата на дипломираните хемиски инжи- 
нери".
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дите пред да донесат конечна одлука за видот на студиите. Ta

na во HP Полска, уште по завршувањето на основното училиште 

една третина не го продолжува образованието, половината одат 

во училиштата за занимања, a само една петтина во средните, 

најчесто технички училишта. Најголеми шанси да ги продолжат 

студиите имаат гимназијалците. Селекцијата што ce врши. низ 

механизмот на приемните испити, не без причина, во народниот 

жаргон к од новинарите, е наречена "клаИица на невинчиња 

На тој начин ваквата селекција не само што ги спречува хен- 

дикепираните млади луѓе од работничката класа и селанството 

да ги остварат свокте амбиции, туку и многу повеќе и од едно- 

годишното чекање за добивање ка повторна шанса преку полага- 

њето на приемните испити да ce добие статус на студент, a K o 

ra и тоа ќе ce покаже повторно неостварливо тогаш селекцио- 

ниот механизам е основната причина на масовно психо-патска 

напнатост и отуѓеност не само на кандидатите за факултетски- 

те дипломн, туку и за нивните семејства.

Трагедијата на оние кои не ги положиле испитните

прашања и тестовите на интелигекцијата на приемните селекти-

вни испити што ги спроведуваат државно-образовните комисик

не е само нивна, туку и трагедија и на оние што ги употребу-

ваат. Ваквите селективни механизми во образовниот систем во

етатистичките социјалистички системи мошне ce полезни за би-

61/ Вид., Маринковиќ И., Тежок е патот до факултетот, "Нова 
Македонија", 1 септември 1976, с. 5.
Истиот автор (дописник) од Варшава на "Нова Македонија" 
од 12 август 1978 година, во написот "Ѕидот на плачот", 
изнесува дека во оваа (1978) година "Полскитр универзи- 
тети ги објавија листите на примените бруцоши", ce ог- 
ласнкте табли со листите на овие среќници младите Полја- 
ци ги нарекуваат "Ѕид на плачот". Иако од хуманитарни 
причини не ce кстакнуваат имињата ка одбиените, сепак, 
пред таблите ce ронат солзи: едни плачат од среќа, дру- 
ги од очајување, a другите од недоразбирање (положиле, 
ко не ce примени поради недостиг на места)."
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рократијата. Илјадници комплексни човечки ситуации на тој ка- 

чик мошне ce упростеки: спротивно според официелниот карактер 

"социјалистички" на општествениот и образовниот систем, так- 

вите ситуации да ce третираат како комплексни. Сходно на би- 

рократското однесуваље спрема луѓето во општествената сре- 

дкна кое е безлично, секоја конкретна човечка индивидуа да 

ce третира на отуѓен начин, т.е. како "странка", исто така 

испитните- централно-државнќ' и училишни комксии преку масовно- 

производените тестови и испитни прашања на кандидатите за уни- 

верзитет не гледаат како на комплексни личности и ситуации, 

туку обкчно како на броеви и безлични шифри кои ce претвора- 

ат во табели, графикони, т.е. материјал за канцелариските чи- 

новници -- бирократи. Полусфатенк и недоловливи поими и пра- 

шаша кои ги формулираат истакнати истражувачи, наставнкци и 

научници и кои по правило ce засновуваат врз нивната претпо- 

ставка за "нужното", "потребното" рамниште и квалитет на зна- 

ења што средношколците гн учат, a во најголемиот број случа- 

еви таквата претпоставка е привидна и нереална, така што мла- 

дите средношколци често стануваат и "жртва" на неоправдани- 

те и нереални претпоставки за. "потребното знаење од средно- 

то училиште". Така со селекциониот механизам за прием на уни- 

верзитетот е пронајдено успешно бирократско средство за соз- 

давање на илузија кај средношколците и нивните семејства де- 

ка им ce пружа можност, "шанса" за да добијат академска ди- 

плома и дека само од нив самите зависи дали ќе успеат во тоа. 

Како што ce гледа оваа бирократска идеологија е само "поддржу- 

вање|! на изложената либералистичка граѓанска идеологија за
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"еднаквоста на шансите". Со тоа свесно ce настојува внимани- 

ето на кандидатите и нивните семејства да ce сврти не кок 

крутилге бирократско-државни механизми и односи кои владеат 

во образовниот систем к кои во крајна линија ce определу- 

вачки на хендикепот и на неуспехот за прием во кнституци- 

ите на високото образование.

Ваквата бирократско-етатистнчка идеологија ce бра- 

ни и ce потпира врз теоријата за врските што поединецот ги 

има со општествената класа од која потекнува, па оттука и 

извесен плус (број) на поени на приемните испити на универ- 

зитетот за хендикепираното социјалко потекло (работничкото 

и селското).

Ако "општествено-политичката програма на образова-

нието оди кон тоа да формира една народна интелигенција - де-

финирака како категорија која произлегува од работните класи,

прифаќајќи ги социополитичките цели на народната.власт, иден-

тификувајќи ги своите сопствени цели со целите ка социјалк-

стичкиот режим и прифаќајќи ja социјалистичката идеологија

како директива за акција и однесување тоа е затоа што оваа

програма претпоставува дека синовите на мануелнкте работни-

ци, класа чии што стремежи ги претставува државата, ce попре-

диспонирани од претставниците на другите општествени класи

да ги прифатат целите на социјализмот како свои сопствени 
„62/ _цели. Фактички земено овоз став "да ce води сметка за

62/ Szczepanski J.f Problèmes sociologique de l'enseignement 
supérieur en Pologne..., op. cit., p. 110.
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социзалното потекло на кандидатите за прием на универзи-

тетот (и добивањето определен број поени по тој основ) суш- 

тински не го менува класно-социјалниот распоред на студенти- 

те на универзитетот во бирократскиот модел на социјалкзам, 

дури самиот механизам на селекција преку приемните испити 

значајно ja отежнува можноста за успех и ги намалува шанси- 

те на младината од работничката класа и селанството.

. Оваа состојба и тенденција на социјалната структу- 

ра на студентите во овие земји ja потврдуваат некои социоло- 

шки студии: Така француските социолози на образованието A.Co 
bh и А. Жирард истакнуваат дека во социјалистичките земји "ако 

во свокте намери децата од различните општествени слоеви мал- 

ку ce разликуваат (8-,5% од дипломираките во средното учили- 

ште одлучиле да ги продолжат студиите на високото образова- 

ние), значајни разлики ce појавуваат кога ќе ce анализира ре- 

ализацијата на овие намери. Првата и најважна разлика ce за- 

бележува меѓу младите од градот и од селото. Ако првите ce 

наоѓаат со 69,5% во универзитетските клупи, од вторите само 

39,7% ce студенти. Ист е феноменот на шансите за продолжува- 

ње на студиите на високите школи според социјалната припад- 

ност: децата од работничко потекло своите намери ги оствари-

63/ Полскиот министер за образование, во својот говор од ап- 
рил 1968 година констатирал: "Најважниот проблем на об- 
разованието е социјалниот состав на студентите. Мораме 
него апсолутно да го подобруваме. Без да можеме да каже- 
ме дека системот на оценување во ништо не е променет, 
треба да ce констатира дека тој многу малку ja променил 
старата состојба на нештата. Процентот на децата од ра- 
ботниците и селаните ce наголемил за 2%". Значи, треба 
според овој министер, да ce изготви систем што ќе дозво- 
ли сериозно зголемување на нивното учество. "(Sauvy A., 
Eira d A., Vers 1 ' enseignement pour tous... op.cit., 
p. 47) .

.,63/
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ле со 58,3%, децата од родители калхозници со 41,4% a оние
64/што произлегуваат од интелигенцијата со 75,0%". 

о • u „65/За да ца поправат социцалната слика на студен-

тите во некои земји (Советскиот Сојуз) "властите одговорни 

за прием на студентите ка универзитетот и во другите високо- 

школски институцик придаваат големо значење на ’ припремните 

одделенија’, кои ce основани во 1969 година во разните ин- 

ституции на високото школство, со цел да го подигнат рамни- 

штето на знаења на младите работници и земјоделци како и на 

демобилизираните војници и да им овозможат прием на универ-

64/ Sauvy A., Girard A., Vers l'enseignement pour tous... 
op. cit., p . 40.

65/ Интересно e како бирократскиот образовен систем врши по- 
правање и на просечниот успех на средните училишта бидеј- 
ќи што подобар просечен успех на соодветното училиште сле- 
дува и државно признание или награда. Тоа може да ce илу- 
стрира преку исказите на двајца каставници за средните 
училишта во СССР.
1. "Јас сум стар наставник и веројатно не ги учам децата 
лошо. На олимпијадите по физика тие постојано ги освоју- 
ваат најдобрите места, стануваат добри студенти... Но ра- 
дост од работата немаме: ми здодееја систематските гонења 
за ставање тројки. Во последно време просто станува нево- 
зможно да ce работи - од нас ce бара сите да го завршат 
класот, сите да ги пуштиме. Меѓутоа, слаби ученици има 
многу и учителот физички не може да стигне да повторува 
со секого. Поради тоа пропуштањето на учениците е тотал- 
на измама."
2. "Еден наставник по математика од Дегастанската ССР,со 
44-годишек стаж, тврди дека неговиот директор толку ce 
'чакнал' со процентите што нему нкшто не му е потребно 
освен привидниот успех на хартија... Овој директор, ги 
принудува наставниците да ги преправаат двојките во трој- 
к и . Одличните знаат за тоа и не учат како што треба, за 
слабите и да не зборуваме. Мнозинството наставници покор- 
но ги поправаат слабите оценки, бидејќи ce плашат од ди- 
ректорот, непослушните наставници си одат од училиштето.
"Оваа 'болест' (свесно зголемување, 'поправање' на оцен- 
ките на учениците поради подобар просек на успех на учи~ 
лиштето - П.Г.) министерот за просвета на CCGP, М. Про- 
кофјев и неговиот заменик М. Кондаков, пред неколку го- 
дини ja оценија како антипедагошка дури и антидржавна 
практика, либерален приод кон оценувањето на знаењето" 
(Борис Поп Ѓорчев, Фалшиви тројки, "Нова Македонија" од 
16 февруари 1977, с. 5).
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зитетите. Така во 1972 година околу 43% на новозапишанкте

студенти доаѓале од работнички семејства, a речиси 12% од

земјоделските. Советските високошколски институции продол-

жуваат со експериментирањето во поглед на поправувањето на

социјалната структура на студентската популација за да би ja
„ 66/одразила социцалната структура на целокупното општество'.

, 67/Мегутоа, истражувањата покажуваат дека и колку

да ce донесуваат разнк мерќи (определен број поени за рабо-

тничко, односно селско потекло, припремни одделенија стипен-

дии и сл.) за "поправање", корегирање на социјалната струк-

тура на студентите, па дури и покрај тоа што таа некогаш и

ce подобрува, сепак значајно, односно суштински таа не ce

менува и cé уште е далеку таа да соодветствува на социјал-

ната структура на вкупното население.

Според податоците на истражувањето спроведено во

1970 година во Уфе, кои ги изнесува Н.А. Аитов, меѓу деца-

та на интелектуалците - 76,1 отсто станале интелектуалци;

15,9 отсто работници; 8,0 отсто - службеници - нестручњаци.

66/ Case study on alternative university structures in the 
USSR, UNESCO, Paris, 1974, p. 68, 69.

67/ Ф.Р. Филипов за социјалната структура на населението и 
на студентите од Свердловската област ги изнесува след- 
ните податоци за учебната 1969/70 година:

Вкупно население Студенти
о, о
^  *б

- работници 63 34
- службеници 35 44
- колвозници £ 2

(селани)
- друго - 20
(Филипов Р.Ф., измененин в социалвном облике_и составе 
Советскои интелигенции, во книгата "Проблемн развитин 
социалвнои структурн... оп. цит., с. 196).
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Меѓу децата, пак, на работниците 34,7 отсто станале интелек-

туалци; 55,8 отсто работници; 9,5 отсто службеници - нестру-

чњаци. Од бројот на децата службеници - нестручњаци 53,8 от-

сто станале интелектуалци; 38,6 отсто работници; 7,6 отсто

службеници - нестручњаци. Во дадениот случај, нагласува Н.А.

Аитов, е анкетиран цел контигент на работници к тука дојде до

израз сликата на минатите процеси на поместување во 20-те и

50-те години, во кои учествувале анкетирани работници на во-

зраст од 20-60 години, a кои cera работат во претпријатијата

и установите на Уфе.^^ Испитувајќи гк гтоместувањата во со-

цијалната структура за периодот од' 1950-1970 година во исто-

то истражување Н.А'. Аитов доаѓа до заклучок кој ja разбива

илузкјата и идеологијата за значајните и сушткнски промени

во постојната социјална структура, како и она сфаќање за со-

одветноста меѓу соцкјалната структура на студентите. Емпири-

скиот заклучок гласи: во 1970 година, значи по повеќе од пе-

десет години на "изградба на социјализам" 87,7 отсто работ-

ници останале во групата работници; 9,6 отсто преминале во

интелектуалци; два отсто во групата службеници - нестручња-

ци. Можеме да претполагаме, напоменува Н.А. Аитов, дека за

време на работната дејност (околу 40 години) речиси 20 отсто

работници ja менуваат својата социјална припадност, станувај-

ќи интелектуалци или службеници - нестручњаци. Основната при-

чина за таквите промени е образованието - неговото зголемува-
69/ње или недостаток.

68/ Аитов А.Н., Социолвнне перемеценин в СССР, во книгата 
Проблемн развитин социалднои структурн обцества в Со- 
ветскои сокззе и Полвше. . . оп. цит. , с. 309 .

69/ Ibid., ѕ. 314.
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Полскиот социолог К. Затурскиј констатира дека ста-

тистичките податоци покажуваат дека постои силна зависност

меѓу степенот на образование на родителите и степенот ка об-

разование на децата кои пристапуваат кон професионална рабо-

та. Така повеќе од 50 отсто млади работници, чии двајца ро-

дители имаат високо образование, во почетокот на својата ра-

ботна дејност тие имаат такво образование, додека, пак, меѓу

младите работници чии родители имаат основно образование, ви-

соко образование имаат само пет отсто, т.е. десет пати помал- 
70/ _ку. Овде цасно ce покажува дека степенот на образование е 

мошне значаен чинител кој ja определува социјалната положба 

на личноста, иако овој чинител дејствува како непосреден се- 

пак е израз на еден поширок детерминистички сплет на чините- 

ли кои ja определуваат целосно општествената положба на семеј 

ствата и нивните членови, a чија основа е поделбата на трудот 

на умствен и физички.

Поделбата на трудот, a посебно на умствен и физич- 

ки, што ce огледа и во раздвојувањето на средствата за произ- 

водство (државна сопственост) од управувањето што претставу- 

ва монопол на технобирократскиот слој, a производствениот 

труд, претставува фундаментална основа на структуралното со- 

цијално групираше и "поместување" како и кристализирана база 

за "престижот" на одделни занимања и професии.

Од ова и треба да ce извлече констатацијата и зак-

лучокот на В . И . Ширинскиј "интересот кон производните про-

70/ Затурскии, К., Изменение Социалвнои структурн и социал- 
над мобилдноств в Полвше, во книгата "Проблемн развитил 
социалвнои структурн обцества... оп. цит., с. 286.



196

фесии кај младите е мошне низок", a не од "недостатоците 

во пропагандата" на цел ред "професии и сфери на трудот" ка- 

ко што го прави тој. Истиот автор изнесува дека во "анкета- 

та што била спроведена во градот Гродно на матурантите им 

беше поставено прашањето: 'Кои професии за Bac ce најприв- 

лечни?' (укажете на три). Од вкупниот број назначени профе- 

сии најнепопуларни ce покажале работничките професии и про- 

фесиите во сферата ка услугите. Најпопуларни кај матуранти- 

те ce јавуваат професиите на инжинерите, лекарите, професо- 

рите, геолозите, новинарите, на научните и творечки работ- 

ници. Аналогни резултати беа добиени и во истражувањето на 

В.Н. Шубкин.

Од сето досега речено јасно произлегува заклучокот

дека и покрај значајните резултати постигнати во ширењето на

образованието среде широките народни маси во етатистичкиот

модел на социјализам, сепак суштината на класно-социјална-

та функција на образованието, посебно високото, не е изме-

нета, бидејќи како што образовниот систем во капиталистички-

те системи има основна функција да ja репродукува постојна-

та општествена поделба на трудот и врз неа создадената кла-

сна структура, исто така образованието во етатистичките со-

цијалистички земји има карактер на репродукција на бирократ-

ските и технократски односи и соодветната социјална структу-

ра која израснува врз поделбата на трудот на умствен и физи-

чки, врз државната сопственост на средствата за производство

71/ Ширинскии И.В., 0 готовности в пускников шкода к труду 
в сфере промншленного производства, во книгата "Социоло- 
гические проблемн образованин, И ОПВ АПН СССР, Издателв- 
ство "Педагогика", Москва, 1973, с. 126.

72/ I b i d ., ѕ . 127.

71/
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и оттука врз конкретниот општествен однос наемен труд - држа- 

вна сопственост и државно управување со сите дејкости и акти- 

вности во општествената организација на трудот и животот на

и тоа има етатистички карактер не само што неговите институ- 

ции ce финансирани на буџетски, државен начин и средства, ту-

ва целосна контрола над сите воспитно-образовни установи, 

вклучувајќи го тука и деталното определување на наставните

планови и програми како и врз целокупниот начинУнивното функ- 

ционирање. На тој начин училиштето, факултетот, ce претворе- 

ни во државни установи, исто како што ce претпријатијата, фа- 

бриките државни со што и покрај нквниот заеднички именител - 

социјалистичката држава - тие (училиштето и фабриката) и по- 

натаму остануваат одвоени како две различни "сфери" на опште- 

ствениот труд, две различни "сфери" кои фактички им служат 

на интересите на етатистичко-бирократската стуктура на моќ.
AЗатоа и граганскиот дуализам на образованието:училишта за 

"ниско" и "практично" образование за масите, од една страна, 

и "високо", "општо" и "елитно" образование за малцинството, 

за "интелигенцијата" не е , a ниту може да биде укинато во 

услови на раздвоеност на средствата за производство од уп- 

равувањето, во услови кога ce управува во име на работничка- 

та класа од страна ка отуѓениот бирократско-технократски слој 
кој придобива силни особености на класно владеење.

луѓето.

Образованието ce изведува низ државните институции
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Бирократската манипулација со луѓето ce покажува 

најотуѓена во процесот на социјализацијата и оспособување- 

то на личноста за општествено-политички живот каде е цело- 

сно контролирана од државнкот апарат, каде важи девизата 

дека "учдлиштето не е создадено за децата (ученкците) туку 

обратно, децата ce создадени за училиштето". Во етатистич- 

киот модел на социјализам кој е заснован врз моќта и авто- 

ритетот на врвот и послушноста од дното, не може образова- 

нието да служи за развој на слободна и творечка личност, a 

уште помалку да служи за "ослободување на трудот" и сестра- 

ниот развиток на поединецот и на сите заедно.

б ) Тео£иско-методолоцжи_модел_на_соција- 
листичкото_само^п2ав^вање_-_соци21лна-

ïâ_£ïSZ î£ ïZ P §_i_2iE £l25liiÜ 2""

Со социјалистичката револуција настапува процесот

на преземање ка политичката власт сд страна на работничката

класа; "експроприј ациј a на експропријаторот", a со самото

тоа и процесот на поопштествување на средствата за произ-

водство. Токму овој процес на поопштествување на средства-

та за производство "овозможува да ce исклучи не само приват-

ниот сопственик, туку во крајна линија, - и државата како

посредник помеѓу производителите и средствата за производ-
ство. Производителот станува носител на општествената функ-

ција на управување со производството и, во исто време, акти-

вен учесник во функцијата на распределбата на општествениот 
73/продукт".

73/ Програма на Сојузот на комунисткте на Југославија, "Кому- 
нист", Скопје, 1975, с. 141.
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Оттука, преземањето на власта од буржоазијата во 

рацете на работничката класа, тој прв чекор на социјалистич- 

ката револуција, и поопштествувањето на средствата за произ- 

водство ce неразделно и дијалектички поврзани со процесот 

на социјалистичкото самоуправување, процес кој ce стреми да 

ги надмине приватносопственичките и групноетатистичките оп- 

штествени односи.

- Социјалистичките'самоуправни односи претставуваат 

нов квалитет на општествени, производствени односи. Затоа со- 

цијалистичкото самоуправување не може да ce идентификува со 

различните облици на учество на работниците во управувањето 

во услови на капиталистичкиот начин на производство, a кои 

можат да ce наредат на еден континуум, - почнувајќи од тер- 

минот "партиципација", "соодлучување", "работничка контро- 

ла", "работнички комисии", "работнички комитети", "фабрички 

совети", "индустриска демократиja", па ce до терминот "само- 

управување", како ки со она учество на работниците во етати- 

стичкиот модел на социјализам, каде самоуправувањето или ce 

негира како можност и практика во социјализмот или ce обви- 

ткува во државна кошула како "државно самоуправување".

Без разлика за кој облик на управување станува збор 

и без разлика што ка нив често им ce дава различно значење 

или потполно ce идентификуваат, во услови на капиталистички- 

от начин ка производство кивната суштина останува иста: уче- 

ство или консултација на работниците од страна на работода- 

вателите во донесувањето на определени одлуки на„ рамништа на

%
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претпријатие или на фабрика и тоа при постоење на нееднаква 

моќ концентрирана во рацете на сопствениците на средства- 

та за производство. Оттука, сите овие облици на учество на 

управување (вклучувајќи го тука пред cé поимот "партиципа- 

ција" кој кај извесен број мислители ce идентиФикува со по-
• 74  /имот "самоуправување"), всушност ги камублираат постојни-

74/ Типичен пример на такво идентификување ce прави во кни- 
гата "Партиципацијата на работодавателите и работниците 
во планирањето". Авторите на оваа книга, тргнувајќи од 
еден своевиден "незамерувачки", апологетски став дека на 
ниедна земја и на никого не треба да ce замерат к да ги 
критикуваат, тке поимите "партиципациja" и "планирање" 
ги протегнуваат, или попрецизно речено им даваат иста 
содржина, на општествата од сосем различен тип како што 
ce: САД, СССР и СФРЈ, не правејќи ниту најмал напор да 
ce согледаат суштинските специфичности меѓу нив во цели- 
на и посебно суштинските разлики меѓу партиципацијата на 
работниците во управувањето, со претпријатијата во САД и 
СССР, иако патем речено и меѓу нив има значајнк разлики, 
и глобалниот систем на социјалистичкото самоуправување 
во Југославија.
Меѓутоа, овде изненадува фактот што и самиот поим "пар- 
тиципација" во книгата ce сфаќа на еден чуден, би рекол 
подозрив начин. Имено, партиципацијата ка работниците не 
ce сфаќа како еден од начините и можностите на подобрува- 
ње на условите на работа и воопшто подобрување на полож- 
бата на работниците, смалувањето на нивната експлоатаци- 
ја, туку, напротив, партиципацијата ce определува во функ- 
ција на интересите на работодавателите, менаџерите, т.е. 
во интерес на сопствениците на средства за производство 
и тоа: да ce дадат што повеќе информации на раководители- 
те на претпријатието, да ce олесни процесот на примената 
ка иновациите. Така партиципацијата ce јавува како сред- 
ство за поголемо искористување (експлоатирање) на трудот 
на работничката класа, што го потврдува и фактот што тие 
учеството на работниците во управувањето го нарекуваат 
"укиверзален политички мит" и треба да ce постигне барем 
народот "да поверува дека е тоа"("Employers ' and workers' 
participation in planning", International Labour office, 
Geneve, 19 71) .
Друга варијанта на интерпретации на југослоЕенското само- 
управување во поглед на неговиот однос со партиципацијата 
ce состои во нивното имплицитно идентификување. Доказна 
основа за оваа теза, некои странски автори наоѓаат во не- 
кои социолошки истражувања на југословенски автори за оп- 
штествената моќ во работните организации, спроведени во 
седумдесеттите години. Според податоците на овие истражу-

*
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те хиерархиски односи на општествената моќ, односно на пот- 

чинување и надредување, односи на извршување и вистинско уп- 

равување, односи што ja изразуваат вистинската поделба на 

умстЕен и физички труд.

вања ce изградува став дека работничките совети ce цело- 
сно под влијание на раководното особје во работната орга- 
низација (В. Обрадовиќ, Јеровшек) или дека проФесионали- 
зацијата во работничките совети и управните одбори што 
доведе до cé поцврсто поврзување на раководното особје 
со самоуправните органи и до cé почестите штрајкови на 
работниците (Неца Јованов). Врз основа на ова ce изведу- 
ва заклучок дека во југословенскиот систем и искуство по- 
стои ‘"субординациja на самоуправните органи на интереси- 
те на раководните луѓе и затоа самоуправувањето facto 
е само своевидна партиципација на работниците". Ова сфа- 
ќање донекаде го ублажува Д. Граник кој сепак суиггински не 
го менува кога истакнува дека дури ако менаџерите во работните ор- 
ганизации во Југославија често фактички владеат, тие сепак донесува-
ат такви одлуки за кои мзжат да очекуваат дека работниците ќе ги одо- брат,
Основкиот недостаток на оваа варијанта на интерпретациja 
на југословенското самоуправно искуство и неговото сведу- 
вање на партиципациja лежи во парцијалното согледување и 
истражување на самоуправувањето во Југославија кое пре-- 
тежно ce однесува на испитувањето на таканаречената моќ 
во работните организации, од една страна, и неводењето 
сметка за определени противречности низ кок поминува про- 
цесот на социјалистичкото самоуправување, без што тоа ce 
сфаќа на недијалектички, метафизички начин; како готова, 
дадена состојба.
Во третата варијанта на интерпретација на односот меѓу пар- 
тиципацијата и самоуправувањето спаѓаат оние сфаќања кои 
го негираат постоењето на социјалистичко самоуправување. 
Така Пјер ЖалФ, фракцуски теоретичар, тргнувајќи од ста- 
вот дека во самоуправувањето мора "арбитер" да остане 
државата ка работниците, тој цинично истакнува дека са- 
миот термин "самоуправување" не му е по волја; прво, за- 
тоа што тоа го потсеќа на југословенското искуство ("жа- 
лосно упатување" пишува тој, без да ce обиде да го аргу- 
ментира овој свој став); и второ, затоа што зборот "са- 
моуправување ги пренесува слободарските вдехновенија" со 
што изгледа за него незабележливо си ja открива маската 
на неговото право, догматско лице, т.е. ГТ. ЖалФ како про- 
тивник на вистинските слободарски односи. (Вид 
Jalèe: Le profet socialist: Approche , ,
Paris3 1976).
C. Зукин смета дека и покрај воведувањето на делегатски- 
от систем и принцип на самоуправување во Југославија по- 
чнувајќи од ООЗТ, месните заедници и општествено-политич- 
ките заедници и покрај тоа што, според неа, навистина е 
тоа "децентрализација", сепак "тоа значи исто така кон- 
фузија, парцелизација, реинтеграциja на распарчените ик- 
тереси..." што всушност ja изразува нејзината конфузна 
свест за вистинскиот процес на самоуправувањето (Вид. Ѕ. 
Zvikin, Ou est l'autogestion Yugoslave, Autoaestion, No.l, 
1980).
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Всушност, и во обидот на изградба на социјалкстич- 

ки односи врз државна сопственост на средствата за производ- 

ство, облиците на учество на работниците во управувањето не 

ja преминуваат границата на "партиципацијата" без разлика 

што на нив понекогаш им ce дава и самоуправна содржина.

Познато е искуството на големата Октомвриска ре- 

волуција од времето на В.И. Ленин каде управувањето на ра- 

ботниците- и селаните ce вршело преку советите кои до пред 

две-три години на неговата смет (1924 год.) не биле претво- 

рени во државни органи и дека дотогаш В.И.Ленин постојано 

ja истакнувал паролата за "преминување на сета власт на со- 

ветите". Општественото управување не било затворено во рам- 

ките на претпријатието туку ги опфаќало и другите рамништа 

на општествено-политичката организациja. Co пренесувањето 

на самоуправните права и ингеренции на државно-партиските 

органи, чие оличение, во рамките на претпријатието преку 

принципот "едноначелие", бил и е директорот, a со зацврсту- 

вањето на култот на личноста и бирократскиот систем, сове- 

тите речиси потполно биле истиснати од ржавно-административ- 

ните органи на управување. Оттука и современите сфаќања во 

советската теорија за самоуправувањето го носат белегот на 

својата практика од која произлегуваат и ce движат од оние 

кои ja негираат можноста за развој на самоуправувањето во 
содијализмот , зборувајќи за таканаречено "комунистичко са- 

моуправување" што би било карактеристично за втората фаза на 

комунизмот, па cé до такви сфаќања кои расправаат за тнр. 

"државно самоуправување" и "социјалистичко општествено са-
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моуправување" (А.Белих). Според други советски теоретичари, 

"комунистичкото самоуправување" поникнува и ce развива од 

условите на социјалистичката државност; и доколку може да 

ce зборува за саоуправувањето во социјализмот, според нив, 

тогаш тоа носи "политички, државен карактер" (Ј. Степанов). 

Изнесувајќи ja теоријата дека за советското општество е за- 

вршена фазата на диктатура на пролетаријатот и дека тоа cera 

ce наоѓа во фазата на "развиен социјализам" во која државата 

и понатаму останува и јакне, социјалистичкото самоуправување 

или ce кегира или cé уште го сметаат за државно, со што не- 

јасно остакуваат прашањата: ако не одумира диктатурата на 

пролетаријатот како држава која останува п:о диктатурата на 

пролетаријатот и како таа ќе одумри ако не постои процес на 

самоуправување? Всушност, како што е изложено за етатистич- 

киот модел на социјализам во претходното поглавје, државна- 

та сопственост е само еден степен на премин од капиталистич- 

ка приватна во социјалкстичка општествена сопственост, за што 

во оваа теорија не ce води сметка, па оттука и капиталисткч- 

киот монопол на одлучување ce заменува со етатистичко-биро- 

кратскиот монопол каде наемното битие на работниците суштин- 

ски не ce менува. Затоа практично облиците на учество во уп- 

равувањето во услови на етатистички начин на производство во 

социјализмот ce сведуваат на еден од облиците на партиципа- 

ци ј a .

Суштинските разлики меѓу поимите "партиципација"
75/и "самоуправување" произлегуваат од суштинските карактери-

75/ Покрај тоа што меѓу овие поими постојат суштински разли- 
ки, постојат и определени сличности. Некои од нив ce:
1) Стремежот и целта на работниците при партиципацијата 
и гхри самоуправувањето ce состојат во "економското осло- 
бодување на трудот", т.е. такво ослободување во кое тру- 
дот ќе го изгуби својот класен карактер;
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стики на начините на производство со што ce означуваат и K a 

no различни типови на општествено-економски формации.

Оттука, социјалистичкото самоуправување е каракте- 

ристично и непосредно вткаено во самиот социјалистички начин 

на производство и ги опфаќа сите рамништа почнувајќи од ра- 

ботното место во погонот, претпријаткето, фабриката, комуна- 

та и општеството како целина, прераснувајќи не само во доми- 

нантен општествен однос и процес, туку и во институција и во 

целосен политички систем на глобалното општество. Затоа, са- 

моуправувањето дури и од поквалитетен карактер кое би ce "за- 

робило" на едно кли само на пониските рамништа на општестве-

ниот организам, неминовно би ce свело на еден од облиците на 
• 7б/партиципациза на работниците во управувањето.

2) Самоуправувањето и партиципацијата претставуваат так- 
ви облицк на управување во кои работничката класа ce стре- 
ми да овладее со условите, средствата на трудот со цел да 
ги претвори во своја сопственост;
3) Преку самоуправувањето и преку партиципацијата работ- 
ничката класа настојува и ce обидува да овладее со вншо- 
кот ка трудот и да одлучува за неговата распределба, ба- 
рем на рамниште на претпријатието;
4) Преку партиципацијата и самоуправувањето работничката 
класа и работните луѓе настојуваат да ja разурнат постој- 
ната хиерархија на општествените односи и општествената 
моќ концентрирана во рацете на државно-бирократските и 
техноменаџерските структури барем на пониските рамништа 
на конкретната општествена организацијa ;
5) Партиципацијата ja ублажува, a социјалистичкото само- 
управување го овозможува надминувањето на поделбата на 
умствен и физички труд итн.

76/ За суштинските разлики помеѓу самоуправувањето и парти- 
ципацијата вид. пошироко во мојот прилог "Партиципација- 
та, самоуправувањето и социјализмот", Зборник на рефера- 
ти од советувањето што го организира МАНУ, од 24-26 де- 
кември 1979, под заедничка тема: "Самоуправувањето како 
законитост на социјалистичкиот развој на Југославиja".
Меѓутоа, ако ce истакнуваат суштинските разлики меѓу са- 
моуправувањето и партиципацијата не треба да ce извлече 
заклучок дека партиципацијата е незначајна или е од сосе- 
ма мало значење. Имено, и самиот процес на самоуправување
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Социјалистичкото самоуправување ке е еден од обли- 

ците на партиципацкјa или еден од патиштата на изградба на 

социјализам, туку негова суштина, негова differentia 
fioa3 негова општествена законитост, единствено преку него 

може да ce изврши процесот на ослободување на трудот, един- 

ствено преку него води патот на премин од политичко општес- 

тво во човечка заедница (асоцијација) на слободно здружени 

производители. Само социјалистичкото самоуправување може да 

ja разбке онаа "апсурдна, глупа, гнасна и одвратна предрасу- 

да дека да управуваат со државата, да раководат со органи- 

зираната изградба на социјалистичкото општество можат само 

таканаречените виши класи, само богатите, или оние кои поми- 

нале нкз училиштата на богатите класи." (В.И. Ленин)«

Иако социјалистичкото самоуправување е погрешно 

да ce сфати како цел, тоа единствено овозможува надминува- 

ње на класните противречности. Притоа облиците на социјали- 

стичкото самоуправување можат да бидат различни и обично ce 

различни во зависностод конкретните општествено-историски 

услови и специфичности во кои кастанува и ce развива (кому- 

на, совети, фабрички компетати, НОО, работнички совети итн.), 

но секогаш неговата суштина останува иста: економско ослобо-

поминал низ различни облици на партиципација и доколку 
развојот на самоуправувањето ce запре на пониските сте- 
пени од својот развој дотолку е потешко да ce прави по- 
јасна разлика меѓу нив. Исто така е отежнато разграничу- 
вањето меѓу пониските степеки на самоуправување и оние 
облици на партиципација кои доведуваат до поголемо рево- 
луционерно единство на работничката класа, неговата аван- 
гарда, со што ce поткопува темелот на капиталистичкиот 
начин на производство и управување; на тој начин ce за- 
брзува и неговата трансформацкja во социјалистичка, a со 
тоа и претворањето на партиципацијата во самоупразување.
Во тоа и можеби лежи континуитетот меѓу разните облици 
на партиципација и социјалистичкото самоуправување (Ibid.)
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дување на трудот; надминување на општествената поделба на 

трудот и со тоа на класните спротивности и државата и соз- 

давање на безкласна човекова заедница.

Самоуправувањето може да ja има таа улога доколку 

и самото е вткаено во сите основни карактеристики на соција- 

лизмот: општествената сопственост, распределбата според тру- 

дот, планирањето на стопанскиот и општествениот развој; "по- 

работничу-вањето " ка социјалната структура; децентрализаци- 

јата на власта и одумирање на државата и правото, непосред- 

ната демократија и социјалистичкиот хуманизам.

1. Ако под општествена сопственост ce подразбира 

определен базичен општествен, односно производствен однос, 

a не само однос спрема стварите, однос во кој средствата за 

производство ce наоѓаат во располагање на непосредните про- 

изводители, a под самоуправување исто така производствен, од 

носно општествен однос во кој истите тие производители одлу- 

чуваат за основните прашаша од нивнкот живот како што ce ус- 

ловите, средствата, резултатите од својот труд, посебно ви- 

шокот на труд, тогаш станува јасно дека меѓу општествената 

сопственост и самоуправувањето во социјализмот постои заемен 

дијалектички однос - едната без другата составна компонента 

на социјализмот не може да егзистира, т.е. не е сама на се- 

бе доволна. Како што самоуправувањето како основен доминан- 

тен општествен однос и процес не може да ce остварува врз не 

поопштествени средства за производство исто така не може да 

ce развива процесот на поопштествување на тие ср_едства без 

самоуправувањето, зашто ако работниците не управуваат непо-
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средно или преку своите избрани делегати, туку во нивно име

ce управува, тогаш нужно доаѓа до создавање на отуѓени цен-

три на моќ и управување, отуѓени од работничката класа, кои

ce засновуваат врз државна или капиталистичко-корпоративна

сопственост. Затоа, е и илузија дека самоуправувањето може

да ce остварува врз овие последни облици на сопственост над

средствата за производство. Самиот процес на поопштествува-

ње на средствата за производство, било преку укинувањето,

или подобро речено надминувањето на приватната, било на др-

жавната сопственост и со самото тоа на исчезкувањето на по-

делбата на умствен и физички труд и Брз неа егзистенцирачки-

от професионален управувачки слој, непосредно para самоупра-

вен производствен однос. Но тука посебно треба да ce нагла-

си дека "претворањето на државно-сопственичкиот монопол во

општествен не е во својата суштина правен (нормативен) акт,

туку долготраен процес на формирање на нови социјални одно- 
77/си". Но исто така не може да ce тврди дека "суштински ce

изменија општествено-економските односи меѓу луѓето врз ос-

нова на самоуправувањето ако управувањето со општествениот

капитал е пренесено од државниот апарат на апаратот на бан-

ккте, на генералните дирекции на големите претпријатија и

на разните други слични чинители на циркулација ка општестве-

77/ Pečujliđ dr. М., Klase i savremeno društvo, Savremena 
administracija, Beograd, 1967, s. 93.
Bo таа смисла E. Кардељ истакнува: "Општествено-сопстве- 
ничккте одкоси во самоуправно-здружениот труд не можат 
да ce изразат со класичните сопственички правни форму- 
л и , туку само суштински со новиот систем на економски и 
политички односи, то ест правата и меѓусебни-те обврски 
и одговорности на работните луѓе во здружениот труд" (Ka 
rdelj Е., Protivrečnosti društvene svojine u samouprav
noj socijalističkoj praksi, Radnička štampa, Beograd, 
1972, s . 46) .



208

ниот капитал. Co тоа во суштина истовремено не ce изменил 

односот меѓу работниците и поопштествениот, но воедно и оту- 

ѓен од него вишок на труд. A во такви односи секогаш мораат 

повторно да ce репродукуваат и тенденциите општественкот ми- 

нат труд кој врши економска функција на општествениот капи- 

тал да ce централизира како самостојна економска и политич- 

ка сила. Таа сила ce изразува во облик на технократско-уп- 

равувачки монопол кој не може да постои самостојно туку са- 

мо органски поврзан со политичкиот систем и со апаратот на 

државата кли потпрен врз нив, всушност, тој не може да не 

репродукува државно-сопственички односи". Мегутоа, не е 

само оваа општествена противречност што настанува во проце- 

сот на поопштествувањето на средствата за производство и ис- 

товремено во развојот на самоуправните продукциони односи, 

туку и други општествено-економски противречности кои ce со- 

стојат (ако ce земе југословенското искуство) од нецелосно- 

то поопштествување на сите средства и услови на труд (сит- 

ната приватна сопственост во земјоделието, занаетчиството, 

угостителството и трговијата) како и определена противреч- 

ност и определен расчекор меѓу нормативното, институционал- 

ното регулирање на сопственоста и економското илк стваркото 

поопштествување што е резултат на дејствувањето и на пазар- 

ните законитости на стоковното производство во услови на про- 

цесот на социјалистичкото самоуправување.

78/ Kardelj Е., Protivrečnosti društvene svojine., op. cit., 
s . 36 .
"Kora во самоуправното социjалистичко општество - во кое 
општествената акумулација врз оскова на Уставот и Зако- 
нот е дадека на ynpaByBâHbe на работницкте, na затоа од 
гледиштето на управувачките права на работниците ce де- 
централизирани - технократскиот монопол успева тој минат 
труд на работникот да го извлече под нивната контрола и 
повеќе илк помалку да располага со него, тогаш така вос- поставените технократско-управувачки центри добиваат ду-
Ви и поголема сила„отколку што ja имаат во државко-соп- твеничкиот скстем (Kardelj E-, Osnovni uzroci i pravci ustavnih promena, IC lfKomunistn, Beograd, 1975 , s. 17).
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Тргнувајќи од познатиот Марксов став дека стоков- 

но производство не постои само во капитализмот туку и во 

претходните класни општествено-економски формации, како и 

во социјализмот, што го потврдува и југословенското искус- 

тво на изградба на самоуправно социјалистичко општество, Ми- 

ладин Караќ извлекува заклучок дека може да ce зборува за 

"социјалистички самоуправен начик на производстео", кој мо- 
же емпириски да ce утврди (а политичката економија на соци- 

јалистичкото самоуправно општество мора и теориски да го ве- 

рификува) и дека "социјалистичкиот самоуправен начин на про- 

изводство мора да претставува определен историски систем ка

стоковнс производство",И 79/ стоковно производство кое суш-

тинсќи" ce разликувајод капиталистичкото стоковно производ- 

ство. Таа "differentia specif ica на овој начин на производ-

ство" претставуваат "новите самоуправни односи на производ-
.. 80/ ство .

Секако дека во социјалистичкото самоуправно опште-

ство постои стоковно производство и дејствува законот на вре-

дноста и тоа речиси тешко некој може да го негира, но дали

од тоа може да ce конституира нсв поим "социјалистички само-

управен начин на производство" кој ce карактеризира со исто-

риски облик на стоковно производство и самоуправни производ-

ствени односи? Мислам дека; прво, ако вака ce сфати стоков-

ното производство во социјализмот, како што го прави М.Караќ,

79/ Karac М . , Socijalistički samoupravni način proizvodnje,
I (Uvod i prvi deo), IC "Komunist", Beograd, 1977, s.23.

80/ Ibid., s . 24.
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a уште поексплицитно неговиот ученик Ж. Папиќ кој тврди де-

ка "фактот што стоковното производство во социјализмот ис-

ториски е наследено не значи дека и во социјализмот дејству-
81/ва капиталистичкото стоковно производство...", ' тогаш не

само што не ce сфаќа дека самоуправниот производствен однос 

е спротивен на стоковниот, туку и de facto не може да ста- 

не збор за одумирање на стоковното производство и неговите 

законитос-ти кои исто така репродукуваат групно-сопственички 

одкоси. Второ, не е прашањето само "доктринарно", како што 

смета Ж. Папиќ, ако ce конструира "социјалистички самоупра- 

вен начин на производство", не значи ли нов тип на општес- 

твено-економска формација (помеѓу капитализмот и комунизмот) 

бидејќи како што е познато од "Прилогот кон критиката на по- 

литичката економија"' начинот на производство е основниот кри 

териум на Марксовата класификација на општествено-економски- 

те формации и трето, со додавањето на префиксот "самоуправен 

суштински во практиката не ce менува постојниот начин на про 

изводство. Патем да речам, тоа потсетува на Сталиновиот дог- 

матски метод кога пред поимите "нација" и "држава" го додаде 

префиксот "социјалистички"како "суштински" нови категории од 

"капиталистичките" кои во социјализмот не оддумираат, туку 

напротив ce зацврстуваат, јакнат и стануваат "монолитни".

Врз основа на поопштествувањето на средствата за 

производство и самоуправувањето, стоковно-паричното производ 

ство во социјализмот и неговите законитости не дејствуваат 

стихијно, туку плански и свесно ce насочувани со цел за над-

минување на протиЕречностите што тие ги создаваат.
81/ Papic Z .f Оdruštveno-istoriјѕкош karakteru socijalistič

ke samoupravne robne proizvodnje, "Socijalizam", Br. 11, 
1978, s. 21.
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Во овие услови, средствата за производство "во оп- 

штествената сопственост му' пркпаѓаат на секој кој р^боти Ka
no најважен објективен услов на неговиот труд и на неговата 

слобода како работник и како творец... Како таква, општес- 

твената сопственост во исто време е заедничка, класна соп- 

ственост на сите работници и облик на индивидуална сопстве- 

ност на секого кој работи. Затоа општествено-сопственичките 

односи повеќе не значат однос помеѓу 'сопствениците ' и 'не- 

сопствениците' што во практиката значи помеѓу купувачот и 

продавачот на работната сила, или ка државата и на работни- 

ците - туку однос меѓу самите работници кои заеднички распо- 
лагаат со средствата за: производство, но индивидуално ги при- 
својуваат плодовите на својот труд. Збор е, значи, за одно- 

сите меѓу луѓето кои колективно и самоуправно ги ставаат за- 
едничките производни средства во служба на индивидуалните 
творечки сили и способностите на работниците во здружениот
труд заради постигнување што поголем заеднички и индивиду-

8 2/ален успех во здружениот труд."

2. Од вистинскиот развој на поопштествувањето на 

средствата за производство, односно на самоуправувашето за- 

виси и успешното остварување и изразување и на другите ка- 

рактеристики на социјализмот, бкдејќи тие две и неразделни 

компоненти на социјализмот претставуваат и нивни заеднички 

именител.

Оттука, не може успешно и до крај да ce реализира
во практиката начелото за распределба според трудот и него-
вкте резултати, доколку не постои развиено социјалистичко

82/ Kardelj Е., Protivrečnosti društvene svojine, op. cit., 
s. 46, 47.
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самоуправување или доколку тоа е сведено само на неговите ни- 

ски степени кои ce граничат со партиципацијата. Без развиено 

социјалистичко самоуправување непосредниот производител не- 

ма фактичка моќ и можност да одлучува за вишокот на трудот, 

да одлучува за доходот што тој го создал. Ce разбира, дека 

социјалистичкото самоуправно општество не настанува и не ce 

изградува врз својата "сопствена основа", туку врз остатоци- 

те од претходното капиталистичко општество и затоа ги носи 

тие противречности во себе, така што и принципот распредел- 

ба според трудот е "буржоаско начело" и не е принцип на ед- 

наквост, туку, напротив, создава нееднаквост, но која е во 

функција на зголемување на продуктивноста на трудот и наци- 

оналното богатство, a со тоа и на забрзување на социјалис- 

тичкиот развој .

Токму и во услови на дејствување на пазарните за- 

конитости во изградбата на социјализмот, единствено самоуп- 

равувањето овозможува остварување на распределбата на дохо- 

дот според трудот и неговите резултати. Во југословенското 

искуство во развојот на социјалистичкото самоуправување ce 

покажува дека доходот е таква категорија која, од една стра- 

на, претставува самоуправен производствен однос што ce из- 

разува меѓу работниците во здружениот труд, a од друга стра- 

на, економски чинител, мотив и поттикнувачка сила за зголе- 

мување на продуктивноста на трудот, поуспешно работење и по- 

добар начин на живеење. Доходот во социјалистичкото самоуп- 

равно општество, значи, ja игра онаа улога што ja има профи-

тот во капиталистичкиот начин на производство за капиталис-
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тите. Таквата улога и значење на категоријата "доход" овоз-

можува поуспешно да ce ликвидираат остатоците на наемниот

труд, експлоатацијата, со цел трудот да го губи својот кла-

сен карактер. Оттука со право истакнува Е . Кардељ, дека су-

штината и карактерот на здружениот труд првенствено ce изра-

зува во односите меѓу луѓето кои стекнуваат еднакви права

врз основа правото на работа со општествени средства, a пред

cè, во неговата меѓусебна доходовна испреплетеност и меѓуза-

висност. Доходовните односи мораат да ja исполнуваат содржи-

ната на социјалистичкиот самоуправен здружен труд, во кој

доходот на здружените работници претставува единствено ка-

тегорија со која тие управуваат во основните организации на

здружениот труд. Притоа, работниците во секоја основна ор-

ганизација мораат да водат сметка за тоа дека станува збор

за доход кој ce наоѓа во општествена, a не во некоја груп-
83/на или некоз сличен облик на сопственост.

Меѓутоа, распределбата на доходот според трудот во

услови на југословенското самоуправно искуство која е тесно

поврзана со социјалната структура, покажува определени тен-

денции на поларизирање на оваа социјална структура, бидејќи
cè уште не е пронајдено решение за вистинска распределба спо-

ред трудот, која мора за критериум да го има работништвото,

т.е. слично како кај Париската комуна - "почнувајќи од чле-
новите на Комуната па надолу јавната служба морала да ce

врши за работничка надница" - a нацвисоката не може да

биде поголема од 6.000 франци годишно. Без создавање на та-

83/ Karđelj Е ., Slobodni udruženi rad (Brionske diskusije), 
Radnička štampa, Beograd, 1978, s. 11.

84/ Маркс K., Граѓански рат y Француској, К. Маркс - Ф. Ен- 
гелс, Изабрана дела y два тома, том I, Култура, Београд, 
1949, с . 496, 497 .



214

ков механизам кој самоуправно ќе ги опфати сите рамништа на 

општествената организација не може успешно во практиката да ce примени 

начелото "распределба според трудот".

3. И планирањето во социјализмот е тесно и неодво- 

иво поврзано со самоуправувањето како негова суштина. Искус- 

твото од изградбата на социјализмот во Југославија, како и 

искуството од етатистичкиот модел на социјализам јасно пока- 

жува за. постоењето на два типа и облици на планирање: др- 

жавно-дентралистички и самоуправен. Во првиот тип на плани- 

рање процесот ce одвива на рамниште на централните админи- 

стратиЕни органи со настојување cè да ce планира, додека на 

организациите кои ce наоѓаат на ниските стапала ка хиерархи- 

зираната општествена структура не им останува друго освен 

донесените планови да ги извршат, реализираат во практиката. 

На тој начин планирањето е едносмерен процес "од rope до до- 

лу". Во самоуправното планирање процесот е обратен: во пла- 

нирањето ce тргнува од основните клетки (003Т) на општес- 

твената организациja, вклучувајќи го секој нејзин субјект 

преку комуната, републиката до федерацијата, притоа не губеј- 

ќи ja врската во планирањето на повисоките рамништа на пла- 
нирање, преку овластувањата на неговите делегации и делега- 

ти .

Така преку овој вид на самоуправно планирање ce 

настојува да ce надмине "централистичкото" и "глобалистич- 
кото", државно-бирократското и технократско планирање, Ta
xa што планирањето низ процесот на самоуправуването ce пооп- 

штествува и го овозможува надмикувааето на поделеноста на
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субјектите на наредбодаватели и извршители ка планот, како 
и на подвоеноста меѓу плановите во основните организации и 
глобалниот општествен план. Самоуправното планирање го Hern- 
pa постоењето на план во социјализмот како функција на вла- 
ста, државата, го негира како средство и цел на етатистичко- 
то одлучување. Самоуправувањето овозможува планот во соција- 
лизмот да ce сфати како функција и израз на самоуправно-здру- 
жениот труд каде ce изразуваат и остваруваат интересите на 
работничката класа и работните луѓе, каде ce овозможува про- 
цес на договарање и здружување на средствата и трудот преку 
што и единствено можат да ce надминуваат противречностите 
меѓу личните и заеДничките интереси.

4 . Без развојот на социјалистичкото самоуправување 
како доминантен општествен однос и процес не може да настапи 
процесот на поопштествување на политиката, посебно во таа сми- 
сла одумирање на државата и правото. Ако не ce сфати тоа то- 
гаш би ce нашле во парадоксална ситуација да ce тврди, како 
што беше напред истакнато за советската теорија, дека дикта- 
турата на пролетаријатот е завршена, надмината, a и поната- 
му останува државата која не одумира. Затоа само самоуправу- 
вањето како производствен однос и преку делегатскиот систем 
и пошироко опфаќајќи го не само политичкиот систем туку и об- 
разованието, здравството, културата може да ги разбие цен- 
трализираните државни и другк центри на моќ и одлучување кои 
ce отуѓени од интересите на работничката класа и работните 
слоеви; само преку самоуправувањето води патот на државата 
"во музејот на старините" (Ф. Енгелс).
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Социјалистичкото самоуправување всушност претста-
вува вистинска, стварна (а не формална) непосредна демокра-
тија, со самото тоа што во процесот на одлучувањето ce вклу-
чени најшироките работни слоеви и народни маси. Само со раз-
виено социјалистичко самоуправување можат да ce надминуваат
односите на експлоатациja, хиерархиско подредуванге и надре-
дување. Непосредната социјалистичка демократија за најширо-
ките општествени слоеви постои само во услови кога тие ce во
можност секојдневно активно или преку избраните делегати да
учествуваат во управувањето со производството, како и со др-
жавните, политичките и културните дејности, слободно крити-
чки и аргументирано, одговорно да ги изнесуваат проблемите
и протквречностите; слободно да изнесуваат предлози за нив-
ното разрешување, да можат во секое време да ги отповикаат
избраните делегати итн. Најголемата "моќ на самоуправување-
то е во тоа што ja ослободува творечката иницијатива на нај-
широките маси и ги отвора патиштата на ослободување на тру-
дот и човековата личност, што го забрзува создавањето на
свеста и го подигнува достоинството на работните луѓе како

85/носители на творештвото и напредокот .
Без самоуправувањето демократијата останува Фор- 

мална и "заробена" во облиците на претставничката буржоаска 
или претставничко-етаткстичката демократија. Ho, ce разбира 
дека единствено преку и низ самоуправувањето може да ce из- 
врши и процесот на одумирање на де м о к р а т и j a та како политич- 
ка форма на управување - процес кој cè уште не можат да го 
сфатат сите современи мислители со кауцкијанска провииѓиен- 
ција.
85/ Тито Б.Ј., Говор во Академијата на науките на Босна и 

Херцеговина, 30 ноември 1969.
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Социјализмот кој ce изградува врз развојот на са- 
моуправувањето не е општество во кое прво ce ослободува оп- 
штеството или државата, па потоа поединецот, како што твр- 
дат неговите догматичари и ревизионисти. Тешко може да ce 
објасни какво е тоа "слободно" општество без слободни пое- 
динци. Дијалектиката меѓу поединецот и општеството овде е 
претворена во чиста метафизика. Социјализмот и како утопиja 
и како научен револуционерен поглед на светот настапи ео име 
на човекот, во име на неговото ослободување преку ослободу- 
вањето на трудот, чиј социјален носител и историски револу- 
ционерен субјект е пролетаријатот . Единствено во конкретно 
историски услови на развој на социјалистичкото самоуправува- 
ње води процесот на економско, a со тоа и на политичкото, 
религиозното и воопшто духовното разотуѓување на човекот, 
повторно враќање на неговиот изгубен тоталктет, со тоа овоз- 
можувајќи го процесот на развој на сите негови потенции и 
способности како слободно и творечко битие, и тоа не апстра- 
ктно, туку стварно како самоуправно, гекеричко битие на оп- 
ределен конкретно-историски степен од својот развиток,како 
активек и неделлив дел на општествената заедница на здруже- 
ни работници.

5. Развојот на социјалистичкото самоуправување един- 
ствено го расчистува патот кон надминување на класниот карак- 
тер на социјалната структура со тоа што е самоуправувањето 
по својата суштина непосредно владеење на работничката кла- 
са, a не е само учество во управувавето со претпријатието 
или фабриката, има суштествено значење во процесот на прет-
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ворање ка нејзикото наемно во самоуправно битие, процес оз-
начен од К. Маркс како "претворање на сите во работници”,
процес што овозможува надминување ка општествената поделба
на трудот - тој темел на класното структуирање и на класни-
те противречности и конфликти, процес што претставува оду-
мирање на класите и сите други отуѓени технобирократски сло-
еви и општествени групи. Југословенското искуство укажува
дека во сите оние фази, периоди на застој или потиснува&е
на самоуправните односи и процеси во социјалната структура
силно ce изразуваа бирократските, технократските и ситно-
граѓанските групи. Во таквите услови ce јавува "нова економ-
ска моќ во лицето на технократизмот - управувачки групи во
индустриските претпријатија и банки. Тоа е троаголкик на моќ.
Дезинтеграција на старата бирократска структура гтоА ударите
на самоуправувањето е проследена со технократска реорганиза-
ција... Ce создава 'влада во сенка' која ги манипулизира са-
моуправните тела и ce стреми да ce осамостои, да ce отргне
од контролата, во рацете да го земе монополот на одлучување
на целите, да донесува стратешки одлуки: ' таа заткулисна стру-
ктура ка моќ добива многу белези на бирократска организација
на трудот, ce јавува како неформален антипод на формално-са-
моуправната организација' . Така во едно тело живеат две ду- 

.,86/ши". Материзалната основа на технобирократскиот монопол 
и моќ ce засновува врз одвојувањето на управувањето, одлу- 
чувањето од средствата за производство, особено одлучување- 
то за вишокот на трудот.
86/ Pečujliđ М., Aktuelni trenutak radničkog samoupravlja

nja. Marksističke sveske (Sarajevo) Br. 3, 1972, s. 28,29.
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Така во разните периоди и во различни услови на 
општествено-економски развој под влијание на (не)самоуправ- 
ниот процес ce para и настанува мошне сложена и променлива 
социјална структура со еластични премини меѓу одделни соци- 
јални слоеви. Нејзиниот релјеф го сочинуваат: 1) работнич- 
ката класа и посебно индустриските производни работници;
2) најголемиот дел на селанството; 3) разните социјални гру- 
пи чија егзистенција и општествена моќ ja засновуваат врз 
ситносопственичките односи (приватните занаетчии, приватни- 
ците во угостителството и трговијата; 4) слојот на државна- 
та и финансиска администрациja; 5) слојот на стручњаци и по- 
себно со високошколска наобразба и 6) слојот на раководите- 
ли (директори во стопанските организации, функционери и про- 
фесионални политичари и сл.).

Сликата на социјалната структура во услови на из- 
градување на социјалистички самоуправни односи ce менува не 
само од степенот на развојот на социјалистичкото самоуправу- 
вање туку и од критериумот што ce применува врз соодветната 
класификациja. Во тој поглед постојат различни сфаќања кај 
југословенските теоретичари и социолози. He навлегувајќи во 
подетален приказ и критички осврт овде ќе ce изнесат само 
неколку покарактеристични.

1. Првиот тип сфаќања ce оние кои како темел на 
социјалкото структуирање во самоуправното општество ja сме- 
таат сопственоста на средствата за производство, поконкрет- 
но степенот на поопштествување на средствата за производство.
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Така Е . Кардељ при определувањето на поимот "ра-
ботник" истакнува: "При тоа напоменувам дека под поимот ра-
ботник ... ги подразбирам сите луѓе - на физичка или на ум-
ствена работа, во материјалното производство или во другите
општествени дејности, на најквалификувано или на најодговор-
но место - кои работат со средствата за производство во оп-

,, 87/штествена сопственост .
. М. Печујлиќ во зависност од трите облици ка соп-

ственост разликува три основни типови на социјално групира-
ње: 1) класно, 2) бирократско и 3) општествено-професионал-
но. Од тоа колку ce развива самоуправувањето во толкава ме-
ра во југословенското општество ce намалува значењето на
класните и бирократски основи на групирање, a ce зголему-
ваат општествено-професионалните основи во зависност од ра-
ботната положба. Оваа општествена положба, според него, има
две димензии: а) дејност, чија содржина вообличува две под-
функции - подфункција на умствен и физички труд и б) орга-
низациона форма исто така со две подфункции: раководна и из-
вршна. Од тоа произлегува различен степен на образование,
функцијата во оргакизацијата на општествената дејност, ви-
дот и висината ка материјалното кадополнување, општествено-
то влијание и углед. Врз основа на тоа тој ja дава следната
социјална структура: 1) работничка класа (физичките работ-
ници) кои ce делат според степенот на квалификации; 2) ин-
телигенција - немануелните работници со мошне хетероген со-
став со следните потслоеви: рутински службеници, репродукти-
87/ Karđelj Е., Pravci razvoja političkog sisteira socijali

stičkog samoupravljanja, IC "Komunist", Beograd, 1978, s. 25.
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вна и творечка интелигенција и интелигенција во потесната
смисла на зборот, односно техничката, хуманистичката инте-
лигенција и раководното особје. Во окаа мера во која ce раз-
вива самоуправувањето, во таа мера ce врши интеграција на сло-
евите и го проширува поимот на работничка класа на сите твор-

88/ци на материзални и духовни добра.
Овој тип на сфаќа&е произлегува од изворното марк- 

систичко сфаќање за темелот.на формирањето на определен ис- 
ториски облик на социјална структура и ce обидува тоа да го 
примени врз условите на развој на југословенското општество. 
Меѓутоа, во ова сфаќање не ce јасно, во експлицитна форма 
вградени два поими без кои тоа останува нецелосно: прво, тре-
ба да ce прави јасна разлика помеѓу општествената сопственост 
како вистински, стварен, економско-општествен однос од неј- 
зината нормативно-формална обвитканост и дека тие две стра- 
ни на општествената сопственост секогаш (обично) не ce по- 
клопуваат, дури ce наоѓаат во противречност; второ, општес- 
твената сопственост мора да ce сфати како процес (значи, по- 
општествување), a не како готова дадена состојба и трето, во 
самиот критериум на социјалкото структуирање мора да ce вгра- 
ди поимот "поделба на трудот" без што не може одвоено да ce 
разгледува сопственоста, бидејќи тие ce "два израза" на ис- 
та појава ("Германската идеологија") .
88/ Pečuјlid М ., Teorijski okvir za proučavanje klasnih pro

mena u socijalizmu, JUS, Beograd, 1966, Klase i savreme- na društva, op. cit., Horizonti revolucije, IPS, Beo
grad, 1972, Aktuelni trenutak radničkog samoupravljanja, 
op. cit., s. 30.
Bo овој последен прилог, М. Печујлиќ дава нешто поинаква 
социјална структура: 1) Работничка класа и посебно инду- 
стриските работници; 2) главнината на селанството; 3) гла- вните носители на монополите; 4) конгломерат мошне хете- 
рогени средни слоеви .
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Слично на овој вид сфаќања за социјалното структу- 
ирање во нашето општество застапува Радомир Лукиќ, кое уед- 
но е и преод кон вториот вид на сфаќање, т.е. на изразито 
слоевитиот карактер на социјалната структура. Тргнувајќи од 
тоа дека во социјалистичкото општество нема приватна сопстве- 
ност, a со тоа и експлоатација, изнесува теза дека нема ни 
општествени класи во класичната смисла на зборот. Според He
ro основен критериум дали постојат класи или не во социјали- 
змот, односно и во нашето социјалистичко самоуправно општес- 
тво, е експлоатацијата на туѓиот труд. Доколку посток експло- 
атација постојат и класи и обратно. Притоа, тој тргнува од 
Лениновата дефиниција на класите и секој нејзин елемент ce 
обидува да го "тестира" дали создава класни разлики во со- 
цијалПстичкото самоуправно општество и охкако смета дека тие 
не создаваат ce запира на оној став на Ленин според кој "ед- 
на класа го присвојува (експлоатира) трудот на другата" и го 
смета за најзначаен, суштински во класното стуктуира&е. Спо- 
ред него, групата луѓе кои ce нарекува работничка класа не 
работи врз туѓи средства за производство, неа никој не ja 
експлоатира и таа не води класна борба ниту против една оп- 
штествена група. Затоа, во основа сите луѓе кои работат врз 
општествените средства за производство сочинуваат "работен 
народ кој ce диференцира врз основа на видот на труд на: фи-
зички и умствени работници (интелигенција) како два општес- 

89/твени слоја". ' Покрај едностраноста на крктериумот на сфа- 
ќањето за постоењето на класи, што е сведен само врз приват- 
ната сопственост која, според Р. Лукиќ, единствено para ек-
89/ Lukiđ dr. R./ Društvena struktura jugoslovenskog društva, 

"Sociološki pregled", Br. 1/1962 i "Rađeničko samouprav
ljanje i klasni sastav", Marksizam - misao savremene epo
he, tređi tom, N10 "Službeni list SFRJ, Beograd, 1976, 
s. 541-557.
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сплоатација, запоставувајќи ja и државната сопственост, ту- 
ка исто така ce "заборава" дека поделбата на умствен и фи- 
зички труд е основа на класната поделба, и според класици- 
те на ^арксизмот токму таа поделба ja довршува класната по- 
делба на општеството.

2. Втората група на сфаќањ^ ce оние кои за соци- 
јалната структура во социјалистичкото самоуправно општество 
применуваат стратификациски.критериум: социјалното групира- 
ње, структуирање настанува врз основа на различните општес- 
твени позиции, општествени улоги и општествена моќ на по- 
едикците кои создаваат ист општествен слој доколку имаат ис- 
та општествена позиција (место) во материјалното кадоместу- 
вање, иста или слична општествена моќ и иста или слична оп- 
штествена улога и општествен углед. Врз оваа основа, на при- 
мер, М. Поповиќ смета дека во социјализмот повеќе нема кла- 
си во потполната и адекватна смисла на зборот, бидејќи нема 
слоеви кои меѓусебно би ce разликувале како сопственици на 
работната сила. Во социјализмот сите ce изедначени во пог-

90/лед на сопственоста, освен остатоците на приватниот сектор.
Според М. Поповиќ, во еден понов труд огаитестве- 

ната положба на слоевите во социјализмот ja сочинуваат след- 
ните компоненти: (а) местото во општествената (грофесионал- 
ната) поделба на трудот, (б) односот (дистанцата) спрема оп- 
штествено-политичката моќ (власт), вклучувајќи ja и економ- 
ската моќ, како општествена суштина на сопственоста и (в) ме-
стото во распределбата на материјалното богатство, вклучувај-
90/ Popoviđ' dr. М ., Jedan teorisjko-hipotetički okvir za proučavanje stratifikacione strukture socijalističkog druš

tva, Sociološki pregled, 1, 1965; Problemi društvene stru
kture, Nolit, Beograd, 1967.
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ќи го к односот спрема приватката сопственост во приватниот 
сектор (таму каде се уште го има) .

Во ова сфаќање насилно сакаат да ce спојат неспо- 
ивите спротивни приоди функционалистичкиот кој тргнува од оп 
штествената позиција, општествената моќ на општествените сло 
еви и поединците и марксистичкиот - од поделбата на трудот, 
односно сопственоста. Понатаму, сфаќањето за непостоењето на 
класи во социјалистичкото самоуправно општество не само што 
не води сметка за сфаќањето на класиците на Марксизмот дека 
е тоа преодно и ги "носи со себе трагите на претходното оп- 
штество и дека е тоа класно, односно во него настанува про- 
цесот на "растворање" на класната структура која не исчезну- 
ва преку ноќ, туку процесот на нејзиното одумирање е долго- 
траен и сложен, процес кој пожилаво ќе ce одржува и ќе дава 
"отпор" зошто револуционерниот процес започна во мошне нераз 
виени и "неизживеани" капиталистички односи .

Во извесен поглед слично сфаќање на социјалната
структура, но теориски мошне поразвиеко и кое тргнува од по-
делбата на трудот изнесува Војин Милиќ, кој мошне широко го
сфаќа поимот слоевитост, вклучувајќи ги во него и класите.
Најелементарната индивидуална единица ка општествената по-
делба на трудот, според Војин Милиќ, е општествената улога
(занимањето) и која му донесува најголем дел на доход. Ос-
новните улоги ja определуваат општествената позиција на по-
единецот во социјалната структура. Различниот обем на опште-
ствено надополнување за вршење на различките улоги во опште-
91/ Popoviđ М ., Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi 

istraživanja, во студијата од повеќе автори "Društveni slojevi i društvena svest, Institut društvenih nauka, 
Beograd, 1977.
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ствената поделба на трудот е темелот на општествената слое- 
92/ _витост . Оваа широка рамка на социзалната структура, Војин 

Милиќ ja применува к во објаснувањето ка социјалната струк- 
тура на југословенското современо општество, издвојувајќи 
ги следните основни критериуми на социјалното структуирање: 
мануелниот и немануелниот карактер на трудот, функционална- 
та содржина на работата и степенот на образованието на пое- 
динецот (рдносно видот на работа што го бара). Тој ги разли- 
кува следните општествени слоеви и групи: (1) службеници и 
уметници кои ce делат на помошни, со ниска, средна,виша и 
висока училишна подготовка и на технички, управно-правосуд- 
ки, економски, здравствени, културно-просветни кадрови и уме- 
тници; (2) слободни професии кои ce делат на лица со средна,

Јвиша и висока училишна подготовка и (3) раководни кадрови,
и тоа основни и стручно-технички кадрови и на оние во прет-
ставничките органи, државната управа и правосудството, сто-

93/панството и здравството, културата и просветата ^тн.
3. Третиот вид сфаќања за социјалната структура 

во моделот на социјалистичкото самопуравно општество ce оние 
кои тргнуваат од поделбата на материјален и нематеријален 
труд, односно дека оние кои вршат материјален труд спаѓаат 
во работничка класа, a сите оние кои ке ce занимаваат со ма- 
теријален труд стојат наспроти работничката класа к сочину- 
ваат "контракласа".
92/ Miliđ Vojin, Jedan pojmovno-hipatetički okvir za ispi

tivanje društvene strukture, Sociologija, 1, 1962.
93/ Miliđ Vojin, Problemi klasifikacija zanimanja u ispiti

vanju društvene strukture, Statistička revija, 1, 1962.
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Така според A. Драгичевиќ е "јасно дека нема 'класа
без 'контракласа'. Класата ja сочинуваат цроизводните работници (производи
телите), a контракласата непроизводители работници (непроизво-
дителите). Секоја од нив зазема сосем различно место во ор-
ганизацијата на општествениот труд и има различен начин на
набавување на средства за производство и репродукција на сво-
јот живот. Првата работи за втората, втората го присвојува

94/трудот на- првата".
Стипе Шувар истакнува дека не постои експлоататор- 

ска и експлоатирана класа во југословенското општество, но 
постои место на секој посебен слој во рамките на општестве- 
ната поделба на трудот во однос спрема средствата за произ- 
водство, улогата на стекнуваше на доходот. Според него ра- 
ботничката класа ja сочинуваат непосредните производители 
во областа на материјалното производство и услугите, вклучу- 
вајќи ja и техничката интелигенциja доколку работи во произ- 
водствените организации, a доходот го стекнува на ист начин 
како и производителите. Спротивно пак, "контракласата" не е 
носител на сопствениот производствен однос и на монополот на 
присвојување, ко егзистира врз темелот на општествениот, гру-

пносопственичкиот или друг монопол, и живее од вишокот на
. . .  . 95труд, бидецки не учествува во материзално производниот труд.

Овој вид на сфаќање не само што не води сметка за
неможноста да ce примени дихетомен, поларизован приод на со-

94/ Dragičeviđ A., Radnička klasa u socijalističkom preobra
žaju društva, во книгата "Radnička klasa u socijalizmu", 
Naše teme, Zagreb, 1969, s. 9.

95/ Šuvar S., Jedan pristup socijalnoj strukturi savremenog 
jugoslovenskog sela, JUS, Beograd, 1966, Sociološki pre
sjek jugoslovenskog društva, Narodne novine, Zagreb, 1970
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цијална структура врз определен конкретно-историски облик на 
општество, бидејќи таа (социјалната структура) е мошне посло-

■yжена и побогата отколку што може да сеггоедностави, туку и са- 
мото сфаќање ка покмите "работничка класа" и "контракласа" 
е мошне и невообичаено широко, така што во нив ce ставаат и 
сосем спротивни општествени класи и слоеви: на примев во по- 
имот "контракласа" ce сврстуваат и ситките земјоделски инди- 
видуални производители, прИватните занаетчии и хуманистичка- 
та интелигенција, додека, пак, во "работничка класа" покрај 
производнкте работкици и инжинерите, техничарите (техничка- 
та интелигенција) па дури и административниот слој . Таквото 
сфаќање е всушност шематско пркменување на Маркс-Енгелсово- 
то во "Манифестот на комунистичката партија" и во други тру- 
дови каде тие капиталистичката класна структура ja разгледу- 
ваат на рамниште на општествено-економска формација (и затоа 
добива поларизиран облик на два основни антагонистички, спро- 
тивставени класи кои водат постојана и непомирлива борба no
ja ce завршува со пролетерска револуција).

Ce разбира дека сликата на социјалната структура 
значајно ce менува и е поинаква во завнсност од степенот на 
развиток на конкретното социјалистичко општество. Доколку во 
него постои развиен, доминантен самоуправен однос и процес 
што подразбира висок степен на поопштествени средства и от- 
почнат процес на одумирање на поделбата на трудот, тогаш во 
постојната социјална структура ce вршат суштински промени кок 
ce карактеризираат со процесот на "растварање" н_а сите соци- 
јални слоеви и групи во работници, процес во кој работничка- 
та класа ce јавува како матица околу која ce врши социјално
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преструктуирање и групирање. Во такви услови слоевите на ад- 

министрација, стручњаците и раководителите, својата општес- 

твена положба начин на живот и интереси ги доближуваат и со 

еден дел ги изедначуваат со општествената положба, начинот 

на живеење и интереси на производните работници. Доколку, 

пак, не постои самоуправување како развиен и доминантен оп- 

штествен одкос во изградбата на социјалистичките односи то- 

гаш стожер на социјалното структуирање и групирање претста- 

вува државно-административниот слој кој брзо прераснува во 

бирократија, a во определени услови со стручњаците и менаџе- 

рите создава "сојуз" на технобирократиja. Работничката кла- 

са тогаш повторно е ставена во наемна и експлоатирана поло- 

жба и всушност постојаната социјална структура cé повеќе ce 

кристализира и ce самообновува.

Мошне значајно место во процесот на "растворањето" • 

на класно-социјалната структура во услови на развој на соци- 

јалистичкото самоуправување, но исто така и во нејзиното кри- 

стализирање и самообновување има образованието, особено сре- 

дното и високото. Доколку самоуправувањето станува cé подо- 

минантен производен, општествен однос, процес и систем дотол- 

ку тоа повеќе ги проникнува сите степени на восгтитно-образов- 

ниот процес. Во таа смисла основните цели на воспитувањето и 

образованието кои cé повеќе ce поопштествуваат суштински ce 

менуваат не само во однос на воспитанието и образованието кое 

ce темели и произлегува од капиталистичкиот начин на производ 

ство и неговата соодветна класно-социјална структура, туку су 

штински и во однос на етатистичко-бирократскиот модел на со- 

цијализам. Во таа смисла основната цел на воспитувањето и об-
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разованието ce состои во нивното поопштествување, т.е. само- 

управно конституирање и трансформирање од средство на служе- 

ње на интересите на владеачката буржоаска класа или од моно- 

пол во рацете на државната бирократија во моќно оружје на ра- 

ботничката класа, за нејзино интелектуално издигнување (из- 

градување), во силно средство на исчезнување на општествена- 

та поделба на трудот (посебно поделбата на умствен и физички) 

одумирање- на класната струќтура, a со самото тоа и на работ- 

ничката класа како класа. Во тој процес значењето на образо- 

ванието игра мошне значајна улога кое го покажува и самата 

практика во кое тоа (особено високото) е едно од средишните 

попришта (полиња) на класната борба во речиси сите ткпови на 

современите општествени системи.

Како што е тоа (образованието) моќно средство на 

репродукција на определена класно-слојна структура и хиерар- 

хиска општествена организација во класното буржоаско и биро- 

кратското социјалистичко општество, во кои поединецот е оту- 

ѓен, постворен и сведен на вршење на една проста (ћункција во 

крутата поделба на трудот, така во услови на развиени соци- 

јалистички самоуправни односи, целта на образовниот процес е 

создавање на такви услови и можности за брзи и значајни со- 

цијално структурални промени и на општествените групи и на по 

единците; услови на разотуѓување и посестран развој на пое- 

динците; "обезбедување на еднакви можности на секој млад чо- 

век да ce определува во изборот на својот животен позив и 
според своите способности и интересирање да го продолжи шко- 

лувањето и да го надополнува своето знаење до највисоки сте-
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пени". Оттука "целокупното социјалистичко самоуправно во-

спитување и образование на младите и возрасните, кое непре-

кинато трае, кое мора суштествено да влијае врз формирањето

на слободна, сестрано развиена личност, е кеопходен фактор

за развојот на социјалистичките самоуправни општествени од-
97/носи и производните сили на општеството".

Ha тој начин во документите на X конгрес на Сојузот

на комунистите на Југославија (како и во документите на ре-

публичките конгреси на СК од 1974 година) силно дојде бара-

њето за ангажирање на сите организирани субјективни сили за

социјалистичка преобразба на воспитувањето и образованието

особено средното и високото). Оваа социјалистичка преобраз-

ба на воспитувањето и образованието повторно го афирмира марк-

систичкиот концепт за образование во услови на изградба на со-

цијалистички општествени односи, концепт кој ce состои во ба-

рање за поврзување на образованието со здружениот труд, пов-

торна интеграција на образовно-воспитната дејност со произ-

водствениот труд, политехничко образоЕанке; целокупноста на

воспитно-образовниот процес да ce насочи кон образование "за

работа" и "преку работа". Таквото насочување на образовани-

ето и воспитувањето единствено овозможува побрз развој на са-

моуправните општествени односи, нивно непосредно поврзување

и вткајување во животот на луѓето, како што и самата содржи-
96/ Програма на Сојузот на комунистите на Југославија, оп. 

цит., с . 233.
"Постепеното намалуЕање на јазот помеѓу умствениот и фи- 
зичкиот труд, ликвидацијата на моралната и општествената 
деградација на физичкиот труд, наследен од класното оп- 
штество претставува еден од основните принципи врз кои 
ce засновува социјалистичкиот систем на воспитување и об- 
разование" (Ibid.) е една од основните цели на воспитува- 
њето и образованието кај нас, истакната во Програмата на 
СКЈ.

96 /
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на на воспитно-образовниот процес произлегува од конкретни- 

от praxis и живот на конкретните кндивидуи како основна ка- 

рактеристика на социјалистичката самоуправна трансФормација 

на целокупниот процес и систем на воспитување и образование.

Со тоа ce надминуваат граничните временски перио- 

ди (еден период самсг. образование, друг само работа) туку ис- 

товремено целиот живот на поединецот, почнувајќи од повисо- 

ките одделенија на основното образование, преку средното и 

високото до крајот на животниот работен период, е и учење 
и работа; работа к учен>е, a никогаш да не ce остане само на 
уче«)е или само на работа.

Класичниот капиталистички начин на образование и 

државно-бирократскиот монопол на воспитување и образование 

ce засновани врз потребата младата генерација што повеќе да 

ce "држи" вон светот на трудот, што подоцна да ce вклучи во 

него и да ce "прикова" за ученичките и студентски клупи за 

да не претставува фактичка "резервна" невработена "армија" 

и која може да биде потенцијален сојузник како на "резерв- 

ната индустриска армија" така и на револуционерното вработе- 

но работништво, преку учењето и студирањето со работа к од 

работа во услоеи на изградба на социјалистички самоуправни 
односи ce настојува да ce надмине оваа општествено-образов- 

на противречност која к под "фасадата" на самоуправувањето 

"знае" во практиката да ce прикрие и de facto да егзистира 

и да биде сериозен извор на општествени конфликти. Затоа е 

"потребно целата млада генерација што порано да ce вклучува 

во трудот и во општествениот живот и низ работа понатаму да 

ce наобразува, односно пак да ce враќа во образованието, за
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да може порешително да ce надминува разделеноста меѓу обра- 

зованието и трудот. Работното воспитување во самоуправното 

социјалистичко општество го вклучува и учењето за совреме-

ните економски, социјални, политички и етички аспекти на тру-
„ 98/ дот .

Веројатно поради противречниот развој на воспиту- 

вањето и образованието во периодот по Десеттиот конгрес на 

СКЈ и веројатно поради не сосем задоволувачките резултати од 

таканаречената "реформа" на воспитувањето и образованието, 

повторно беше актуелизирано прашањето за нивната социјалис- 

тичка самоуправна преобразба и во документите на Единаесет- 

тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија (јуни 

1978 година). "Сојузот на комунистите на Југославија решител- 

но ce залага за натамошна социјалистичка преобразба на воспи- 

танието и образованието како зкачајна компокента на револу- 

ционерниот процес на изградбата на социјалистичкото самоуправ' 

но општество. Тоа бара доследно да ce остварува марксистичко- 

то насочување ка воспитанието и образованието; самоуправно 

организирање на воспитанието и образованието во единствен си- 

стем со здружекиот труд и нивно вреднување во слободната раз- 

мена на трудот; непрекинато образование и самообразование на 

младите и возрасните, насочено кон работа и самоуправување; 

работно и политехничко воспитување и образование и поврзува- 

ње на воспитно-образовниот процес со производствената и оп-
99 /штествено-корисната работа". '

98/ Ibid.f ѕ. 452.
99/ Резолуција на Единаесеттиот конгрес на СКЈ, четврти дел - 

Задачите на Сојузот на комунистите во самоуправната пре- 
образба на образованието, науката, културата и информи- 
рањето, "Комунист", Скопје, 1978, с. 177.
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Co проникнувањето на самоуправувањето во сите об- 
ласти од животот на луѓето; со самоуправната преобразба ка 
целиот образовно-воспитен процес (бидејќи и самото соција- 
листичко самоуправување е и воспитен и истовремено и обра- 
зовен процес) ce надминува не само сфаќањето туку и практи- 
ката образованието како посебен, одвоен "сектор"; ce надми- 
нува подвоеноста на физичкиот и интелектуалниот труд; наста- 
пува реверзибилен процес на' повторно соединување на "раката 
и главата"; процес во кој знаењето го забрзува техничко-тех- 
нолошкиот развој и самото како составна компонента на произ- 
водните сили нив поколосно ги развива, истовремено зголему- 
вајќи ja продуктивноста на трудот. Во услови на самоуправен 
општествен развој, особено социјалистичкиот самоуправен уни- 
верзитет станува средиште не само на збогатување и ширење на 
знаењето туку и јадро на брз научен развој; масовно ширење 
на знаењата и истовремено собирање на најталентираните мла- 
ди луѓе и нивното поттккнување и оспособување за научко-ис- 
тражувачка работа. Така и високото образование и науката е 
впрегната во колата не само на побрз развој на производните 
сили и продуктивноста на трудот, туку и во побрз развој на 
самоуправните продукциони, социјални и културни услови на жи- 
вотот на луѓето. Без тоа, т.е. без истовремено масовно школу- 
вање и развој на каучните дејности и нивната самоуправна про- 
ткаеност, социјалистичкото самоуправно општество неможе да 
создаде и своја сопствена техничко-технолошка база за побрз 
општествено-економски развој отколку што го покажуваат висо- 
коразвиените капиталистички општества; без што не може да ce
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покаже предноста, покрај другото, на социјалистичката самоуп- 

равна заеднкца, (доколку од нив ce увезува веќе застарена те- 
хнологија и зкаења), предности (вклучувајќи ги тука и целос- 

ната вработеност, непосредната вистинска демократија и хума- 

ните општествени односи), без кои социјализмот не само што 

не станува "магнет" за работничките и широките народни маси 

на развиениот капитализам, туку ce отежнува и забавува него- 
вото шире&е како светски процес. Kora ce потенцира значењето 
од создавањето на сопствена техничко-технолошка база за раз- 

вој на социјалистичкото самоуправно општество и улогата и зна- 

чењето, што притоа го има високото образование и науката не 

значи да ce застапува техничко-технолошки детерминизам, како 
што го застапуваат идеолозите на "научно-техничката револу- 

ција" - за што веќе порако критички ce осврнав, туку ce са- 
ка да ce истакке дека социјалистичката самоуправна заедница 
мора да го открива и негува творечкиот научен потенцијал, да 

создава сообразно со карактерот на општествените односи соп- 

ствена техника и технологија која е класно определена и која 
побрзо ќе гк развива не само производствените сили и односи 

туку и похумани човекови односи и начин на живеење. Во спро- 

тивно, доколку cé повеќе ce ориентира на увоз на техника, те- 

хнологија и знаења, не само што ќе биде зависна во многу по- 

гледи од земјите од кои нив ги увезува, туку никогаш не ќе 

може не да ги надмине, веќе да ги достигне во нивниот развој. 
Ce разбира дека создавањето на сопствена техничко-технолошка 

база, тој темел на целокупниот општествед и културен развиток 

не може да ce одвива аЕтархично, независно од другите земји, 

но не и претежно препуштање на зависност од нив.
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За да може да биде силен и значаен фактор на цело- 
купниот општествен развој - високото образование неопходно е 
да ce засновува и тргнува од интересите на работничката кла- 
са и здружениот труд, широко да ги отвори вратите не само за 
синовите и ќерките на работниците или на интелигенцијата, ту- 
ку и за самите работници, за сите широки народни општествени 
слоеви и тоа не со цел да ce побегне од "кожата на работниот" 
или од "идиотскиот селски живот" (К. Маркс) туку самиот работ- 
ник, самиот селанец интелектуално да ce подигне на рамниште 
на интелигенцијата, на рамниште на "раководителите", на рам- 
ниште на бившите "офицери и подофицери" (К. Маркс) на работ- 
никовиот труд, ете во тоа ce состои не само целта, туку и су- 
штината на класната функција на високото образование (на са- 
моуправниот универзитет) во услови на доминантни социјалисти- 
чки самоуправни односи. Единствено самоуправниот универзитет 
може и треба да го оневозможи процесот на репродукција на хи- 
ерархиски односи во фабриката, во здружениот труд и воопштс 
во социјалистичкото општество, само самоуправниот универзи- 
тет може да ja избегне онаа замка на државното меценаштво и 
буџетско однесување со цел и de facto да служи на борократ- 
ската репродукциja ; само таквиот универзитет може да ja из- 
бегне и технократската клопка за создавање и репродукција на 
техноструктурата и техкократијата, таа отуѓена "компетентност" 
и "стручност" за одлучување и раководење; само тој може да ja 
разбие онаа либералистичка свест дека "неуспехот" на поеди- 
нецот е единствено последица на неговите (не)способности; са-
моуправниот универзитет може да го префрли проблемот за селе-



236

ктивноста иуспешноста во срцето на општеството (во каракте- 
рот на социјалната структура). Новиот самоуправен универзи- 
тет може да удира по двата основни столба на бирократската 
и технократската хиерархија (врз отуѓеноста на власта, упра- 
вувањето од работничката класа и отуѓеноста на знаењето, на- 
уката и нивното претворање во моќ и монопол на овие отуѓени 
социјални слоеви) и 'може многу да помогне во нивното урнува- 
ње, но вистинската сила штоможе нив да ги урне не ce наоѓа 
во универзитетот, туку надвор во процесот на производството - 
работничката класа. И доколку тој навистина е самоуправен 
(тука подразбирајќи не само управување од страна на студен- 
тите и наставниците, туку и пошироко активно учество на де- 
легати од работничката класа и пошироката општествена заед- 
ница) дотолку повеќе ja остварува својата функција на рушење 
на секое подредување на интересите на работничката класа и 
здружениот труд; за надминување ка постојните односи и изгра- 
дба на нови поквалитетни и посодржајни; за надминување на те- 
сната и заслепувачка специјализациja и поделба на труд, за 
масовно, но истовремено мошне поефикасно и поквалктетно сту- 
дирање.

На тој начин социјалистичките самоуправни односи и 
самоуправниот универзитет ги избегнува методите ка строга "др- 
жавна" контрола во образовниот процес како и селективните ис- 
пити за влегување на универзитет. Единствени критериуми за 
"влегување" во универзитетот ce успехот во средното образо- 
вание и резултатите од трудот во рамките на единствениот про- 
цес во насоченото средно образование, учене и работа (произ-
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водствена) или од резултатите во самиот трудов процес. Ова 

е можно да ce оствари само доколку е вистински, a не само 

нормативно, надминат дуализмот во средното образование (ду- 

ализам кој ce огледа во подвоеноста на училиштелдеден вид 

само за работнички занимања и фактичка неможност кон продол- 

жено школување на повисок степен на образование и друг - ги- 

мназите кои единствено образуваат за продолжено високо обра- 

зование)Социјалистичкиот'саоуправен универзитет подразбк- 

ра сеопфатно (генерациски) масовно средно образование, так- 

во образование кое пред тоа беше основното; односно средно- 

насочено образование кое околу 90 отсто ja опфаќа генераци- 

јата. Социјалистичкиот универзитет не создава посебен слој 

интелигенциja кој својот доход и егзистенција ги остварува 

врз основа на поседувањето на знаењето и неговото ширење ка- 

ко отуѓен и привилегиран слој; тој нема функција на социјал- 

на промоција во "високите" слоеви, ja губи ролјата на лост 

за егзодус, бегство од "тегобниот физички труд", од "исцрне- 

тите к тврди раце", туку добива таква нова улога која ce со- 

стои производствениот труд да го подигне на рамниште на инте- 

лектуалниот, потпоно изедначувајќи и интегрирајќи ги во един- 

ствена целина. Со тоа и квалитетот на социјалистичкото само- 

управно одлучување ce подигнува на мошне повисоко рамниште, 

станувајќи поквалитетно, збогатувајќи го духовно (културно) 

и животот на луѓето.

Така, од една страна, трудот (пред cé производниот, 

творечки слободниот) како нераскинлива компонента на воспиту- 

вањето и образованието, од друга страна пак образованието ce 

јавува како оружје и средство на надмикување на општествена-
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та поделба на трудот како "карика во синџирот на здружениот

труд и израз на самоуправната интеграција на работните лу-
,  100/ Т7ге . Универзитетот како сегмект на општествената заед-

ница, секогаш запаѓа во криза кога запаѓа и општествената 

заедница, но со реинтеграцијата на образованието и трудот, 

реинтеграцијата на физичкиот и интелектуалниот труд, тој ово- 

зможува да ja премавнува сопствената образовна криза a и си- 

лно да влијае за надминување на општествената криза и опште- 

ствените противречности. Образованието, особено високото не- 

ма некои свои иманентни законитости кои ce одвоени и разли- 

чни од општественкте законитости на определен конкретно ис- 

ториски облик ка општество, вклучувајќи го тука, ce разбира, 

и самоуправното општество.

He е можно вистински во практиката да ce изграду- 

ваат и развиваат социјалистички самоуправни односи, a притоа 

образованието да е одвоено од процесот на трудот; образова- 

нието да не ce засновува врз политехничката настава и врше- 

њето на производствен труд, бидејќи спротивното би било дла- 

боко "реакционерно" (К. Маркс). Самоуправниот универзитет не 

служи за создавање на општествена елита која ce засновува врз 

политичката идеологија на меритократијата, туку на масовна 

репродукција на знаење и работници со високо образование кои 

истовремено извршуваат и физички и интелектуални работи, a 

никогаш да не станат само физички или само интелектуални ра- 

ботници. Така интелектуално богати работници ефикасно ги вр- 

ша.т здружувањето и размената ка трудот меѓу различните произ- 

водни и општествени дејности.

100/ Kardelj E.f Osnovni uzroci i pravci ustavnih promena, 
op. cit., s. 53.



239

Образованието во целина и посебно високото кое е

поврзано и интегрирано со производниот и воопшто со здруже-

ниот труд го отвара процесот на надминување на "професионал-

ниот идеотизам" и создава објективни услови и можности за се-

страно развивање на личноста во социјализмот. Во таа смисла,

конкретно, на дело, може да отпочне остваоувањето на Марксо-

вата теза и претпоставка во која "сестраниот човек внатрешно

е богат, човек чии сите потенцијалки способности ce развиени,

човек кој е сестран, a не парцијален и ограничен, творец кој

дејствува од внатрешните потреби, a no дејството на принуда- 
„ 1 0 1/ .та . Ce разбира дека во социзалистичкото самоуправно оп-

штество станува збор за отпочнување на процесите на "економ- 

ското ослободување на трудот", на "сестрано развиената лич- 

ност", a дури во втората фаза на комунизмот, т.е. кога трудот 

ќе стане "прва животна потреба" и кога целосно ќе бидат задо- 

волени материјалните егзистенцијални потребк, кога ќе исчез- 

нат поделбата на трудот, класите и државата, т.е. сите "суро- 

гати на класното општество" и кога ќе ce создаде човековата 

човечна заедница, дури тогаш може de facto да станува збор 

за целосно изградување и постоење на сестрано развиени лич- 

ности, во напред изнесената Марксова смисла на зборот.

На тој начин социјалистичкиот универзитет не созда-

ва една "нова класа", како што смета Б. Верхаген како што е

порано изложено, туку напротив тој ja разора постојната кла-

сна структура, разбивајќи ja илузијата дека само определени
"виши" класи и слоеви ce "предодредени" за високо образование
101/ Вид. Milanoviđ dr. Vladimir, Dileme savremene jugoslo- 

venske teorije obrazovanja, op. cit., s. 46.
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и фактички го отвора процесот на одумирање, исчезнување на 

класниот белег на постојната класна структура.

Ce разбира дека ова разгледување е на рамниште на 

теориската разработка и логика кОб води сметка за развиени 

и доминантни социјалистички самоуправни односи. Доколку ce 

има предвид конкретното практично искуство на југословенско- 

то социјалистичко самоуправување, за што ќе стане подоцна по- 

веќе збор- кога ќе ce врши И'анализа на емпириските податоци, 

овде може само да ce истакне постоењето на низа противреч- 

ности во овој поглед што ce условени токму од степенот на раз- 

вој на самоуправувањето и низата ограничувачки чинители (за 

кои претходно стана збор) кои влкајат врз него. Во тој поглед 

да истакнам само една, сообразно со концептот за капиталис- 

тичкиот и етатистичкиот модел на начин на производство, кла- 

сна структура и образованието со изнесување на определени по- 

датоци кои во другите делови мошне подетално ќе ce анализи- 

раат, a тоа е: Југославија според бројот на студенти во од- 

нос на вкупното население ce наоѓа при самиот европски врв, 

што зборува за значаен степен на дсстапност на универзитетот 

на најшироките народни слоеви, но и покрај тоа постои висок 

степен на неписмени што пак не сврстува при самиот европски 

врв; само 5,3 отсто од вкупното население имаат високо обра- 

зование; 32 отсто студенти потекнуваат од раководното особје, 

a само 23,5 стсто ce деца на работници; од училиштата за ра-

ботнички занимања на универзитетот доаѓаат само 0,7 отсто сту-
102/ денти. '

102/ Вид. Печујлиќ М., Универзитет буду^ности, НИН, Београд, 
1980 .
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Тука постојат и други противречности чии извори ле- 

жат во општествените противречности кои ce рефлектираат и 

врз средното и високото образование, од оние кои ce состојат 

од вистинската владечака положба и интереси на работничката 

класа и отуѓените од неа општествени слоеви, кои имаат моно- 

полска моќ и кои во нејзино име управуваат, расчекор меѓу ви- 

стинскиот развој на самоуправувањето и нормативно-формалното, 

институционално рамниште на-кое тоа ce наоѓа, па ce до рас- 

чекорот мегу општествениот развој и порастот на образовани- 

ето, бројот на образовните институции и опфатеноста на гене- 

рациите, како и степенот на нивната фактичка социјалистичка

самоуправна преобразба.
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III

1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ОСНОВНИТЕ ПОИМИ И ПРЕТ- 
ПОСТАВКИТЕ HA ИСТРАЖУВАЊЕТО

Во досегашното излагање ce употребувани поимите со- 

цијална структура, класно-социјална структура, класи, слоеви, 

социјална подвижност, општествена положба, начин на живот, 

интереси, образование (средно, високо) итн., a притоа тие не 

беа дефинирани, така што поради тоа што различни автори им 

придаваат разлкчно значе&е, од едка страна, и поради нивната 

операционализација за прибирање на соодветни податоци, неоп- 

ходно е тие попрецизно да ce определат.

Самиот поим социјална структура покажува дека еден 

конкретно-историски облик на општество не е хомоген туку прет- 

ставува една целина која е диференцирана на своите составни 

делови или елемекти. Поимот структура ги опфаќа елементите од 

кои ce состојат целината и односите меѓу тие елементи меѓусе- 

бно и со целината. Оттука и самиот поим структура во себе го 

опфаќа и динамичкиот аспект - движењето, промената, нивната 

дијалектичка поврзаност. Така поимот социјална структура за 

современите општества покажува дека тие ce издиференцирани 

на различни општествени групи, меѓу кои посебно место зазема- 

ат општествените класи и слоеви и кои всушност ja определува— 
ат неговата содржина. - .
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Ce разбира дека постојат различни сфаќа&а не само 

во употребата на различни термини за означување на овој поим 

(општествена стратификација, општествена структура, класна 

структура, класно-социјална, класно-слојна, социјална и сл.), 

туку и во поглед на тоа што ce подразбира како нивна содржи- 

нска и суштинска определба.

Така поимот "општествена стратификација" ги опфаќа 

само општествените слоеви, -а не и општествените класи, со што 

самата "општествена стратификациja" ce сфаќа шематски било да 

е дихотомна (горни-долни) или да е повеќеслојна што често (об1 

чно) ce засновува врз субјективната оценка на пркпадност на 

некој општествен слој (В. Лојд, Тарнер, Т. Парсонс и д р .). Со 

тоа јасно и свесно ce негира постоењето на класите и класната 

борба во современите капиталистички општества со што ксто Ta

na јасно ce покажува конзервативниот и апологетски карактер 

на функционалистичката теорија на стратификациja (која к кај 

нас во југословенската теорија е застапена, за што малку по- 

доцна ќе стане збор).

Често пати во социолошката литература место поимот 

’’општествена стратификација"ce употребува терминот "општестве- 

на структура" под што разни социолози различно го дефинираат. 

Така некои тој поим го сфаќаат во две значења - пошироко под 

што ce подразбкраат речиси сите структури во општеството (еко- 

номската, демографската, социјалната, националната и сл.) и 

во потеско, т.е. како социјална со таа разлика што тој термин 

често ce сфаќа како слојна и поретко како класно-слојна стру- 

ктура. Најчесто кај офоциелната догматска насочена социологи-
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ja под поимот "општествена структура" ce подразбира шематски

и метафизички сфатените Марксови поими "општествена база" и

"општествена надградба" со нивните конститутивни елементи.

Во овој вид теорнска социологија обично ce изедначуваат пои-

мите "општествена структура" и "социјална структура". Така

според еден од водечките советски теориски социолози, М.Н.Ру-

ткович смета дека социјалната структура буквално ja означува

"структурата на општеството" и во пошироката смисла во себе

ги вклучува самите различни структури и секоја од нив прет-

поставува објективна поделба на општеството во групи и пос-

тоењето на меѓусебните врски. Од таа гледна точка национал-

ната (етничката), социјално-демографската, професионалната

итн., структура треба да ce разгледуваат како определени, мо-

шне важни видови на социјалната структура. Во потесната сми-

сла, пак, на зборот, според М.Н. Руткович, под "социјална

структура" ce подразбира "социјалко-класната структура на

современото социјалистичко општество (т.е, неговиот класен

и слоевен состав - П.Г.) во СССР, земено во неговиот разви-

ток".^  Речиси на ист начин, во потесната смисла покмот "со-

цијална структура" го определуваат и полските социолози В.

Веселовски и М. Анаш кога истакнуваат дека таа ги опфаќа оп-
2/штествените класи и слоеви и нивните промени.

Обид за поимно разграничување на социјалната од дру

гите видови општествена структура, па дури од "класната" пра-

ви В.А. Алексеева. Според неа, решавањето на прашањето за спе
1/ Руткевич, Н.М., Социалвнад структура социалистического об- 

вдества в СССР и ее развитие к социалднои одноредности, во 
книгата Проблемн развитин социалвно?? структури обвдества в 
Советском сокззе и Полвше, оп. цит. , с. 3.

2/ Веселовскии В., Анаш М., Изменение структури обцества за 
период тридцатилетин народнои Полвши, во книгата Проблемн 
развитил социалвноб структурн... оп. цит., с. 40.
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цифичноста на социјалната структура во однос на другите оп-

штествени структури е поврзано со разјаснување ка суштината

на соцкјалните појави, кои ce разликуваат од економските, по-
3 /литичките и духовните појави и процеси. Тргнувајќи од фак- 

тот дека во класното општество односите меѓу луѓето ce јаву- 

ваат како економски, социјални, политички и духовно-идеолош- 

ки, таа смета дека "предмет на социјалните односи лретставу- 

ваат квалитативно различните видови труд." Како основно со- 

цијално разделување на трудот претставува умствениот и физич- 

киот труд. Но постои и професионална поделба по струки: стру- 

гар, бравар, инженер, глумец итн. Односите меѓу луѓето како 

професионалци исто така претставуваат социјални односи. Но 

нивниот главен вид ce односите меѓу луѓето од умствениот и 

физичкиот труд. Оттука, таа ce согласува со авторите кои сме- 

таат, дека, социјалните односи претставуваат односи меѓу со- 

цијалните групи како носители на различен вид труд. Затоа, 

според В.А. Алексеева, "не е основано да ce сметаат потпол- 

но идентични социјалните односи и класните односи. Класите, 

класните односи и класната структура на социјалистичкото оп- 

штество претставуваат единство, севкупност, систем на сите 

основни општествени односи, економски, социјални, политички 

и духовни. Социјалните односи ce само еден вид класни одно- 

си: социјалната структура на општеството - е една од струк-

турите на општествениот живот, една од страните на класната

4 /структура (подвлекол - П.Г.) на општеството".

3/ Алексеева А.В., Пондтие социалвно-классовои структурн со- 
циалистического обцества, во книгата Методологическне во- 
проси ободественмх наук, внпуск 2, изд. Ленинградского уни- 
верзитета, 1971, с. 50.

4/ Ibid.
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Меѓутоа, B.A. Алексеева во ова свое сфаќање на по- 

имите "социјална" и "класна" структура, односно сфаќање на 

социјалната структура како дел на класната, дозволува опре- 

делена противречност во сфаќањето на самиот поим "општестве- 

на класа", бидејќи таа еднаш него го сфаќа мошне широко со 

своја економска, политичка и духовна (идеолошка) димензија, 

a друг пак, особено кога тргнува од Лениновата дефиниција на 

класите, класите ги смета "пред cé како економска категорија'.' 

Со тоа таа отстапува и од основниот критериум во определува- 

њето на поимот "социјална структура" од кој таа тргнува - "од- 

носите меѓу социјалните групи", бидејќи ако ce тргне од ова 

тогаш не може да ce тврди дека класите ce такви општествени 

групи кои ги опфаќаат (содржат) и другите социјални групи. 

Следствено на тоа тогаш би можел да ce изведе заклучокот де- 

ка "социјалната структура е дел од класната структура". Но, 

со оглед на фактот што класите не ги опфаќаат сите видови со- 

цијални односи, односно групи, тогаш, сметам дека социјална- 

та структура може да ce сфати во пошироко значење од класна- 

та структура која ги опфаќа, пред cé, класите (класните од- 

носи) и слоевите на кои тие ce диференцираат или ce консти- 

туираат на граничните линии меѓу соседните класи.

Некогаш самите поими "социјално" к "класно" ce мо- 

шне блиски и ce идентификуваат, како што ce повикува и В.А. 

Алексеева на една Ленинова забелешка која гласи "социјалното, 

т.е. класното". При тоа е значајно да ce нагласи, доколку не 

ce сака да ce заплива во водите на функционалистичкото сфаќа- 

ње на "општествената стратификација", дека поимот "социјална
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структура" неминовно како фундамент и примарно го содржи во 

себе поимот "класна структура", a како секундарно поимот "слој 

на структура", така што во оваа студија под поимот "социјална 

структура" ce пподразбира "класно-слојната структура" на ју- 

гословенското(односно македокското) современо општество.

На тој начин овде отпаѓа дилемата кај некои нашк 

социолози, дали овој конкретен и историски облик на општес- 

тво е кларно или само слојно (бескласно) општество, бидејќи 

ce тргнува од претпоставката дека социјалистичкото самоуправ- 

но општество е преоден општествен облик од класно во бескла- 

сно кое исто така ce темели врз одреден степен на развој на 

општествената поделба на трудот - таа основа на секој вид кла- 

сно и слоевно структуирање.

,Иако на различен начин ce интерпретира сфаќањето за 

постоењето на квази класи во социјализмот или "социјалистич- 

ки" класи кај д-р Р. Лукиќ и непостоењето на класи, туку са- 

мо слоеви кај д-р М. Поповиќ нивни заеднички именител е Ле- 

ниновата дефиниција на класите, т.е. "неможноста" нејзините 

елементи да ce применат врз постојната југословенска социјал- 

на структура.

Како што е веќе истакнато д-р Р. Лукиќ проблемот 

на класната, односно некласната природа на социјалната струк- 

тура на југословенското социјалистичко општество, пред cé, 

го сведува на тоа дали во него постои е ксплоатацијa или не 

постои. Самиот поим експлоатација тој го дефинира, или подо- 

бро речено тој него го определува во духот на Лениновата де- 

финиција на класите, т.е. како неоправдано присвојување на 

туѓиот вишок на труд, од што изведува заклучок дека постои
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класична експлоатацијa која е примерена за капиталистичките 

земји, односно која ce засновува врз егзистенцијата на прива- 

тната сопственост и "социјалистичка" експлоатацијa која по 

правило не создава класи и класна борба (освен во крајно ис- 

клучителни ситуации).^  Тргнувајќи од ваквото сфаќање на по- 

имот "експлоатација", д-р Р. Лукиќ смета дека структурата на 

современото југословенско општество ja сочинуваат три разли- 

чни опште.ствени групи: 1) класите кои егзистираат врз првиот, 

т.е. класичниот вид на експлоатациja на туѓата работна сила 

(сите приватници кои вработуваат и ги експлоатираат вработе- 

ните работници); 2) класите или подобро речено квазикласите 

кои ce раѓаат врз основа на вториот вид "социјалистичка" ек- 

сплоатација (од една страна, неквалифккуваните физички работ- 

ници, невработените лица и сиромашните селани кои ce експлоа- 

тирани од висококвалификуваните работници, интелектуалците, 

политичката и стопанската бирократија, од друга страна); и

3) општествените групи кои постојат во нашето општество неза- 

висоно од класите (земјоделците, занаетчиите, трговско-угос- 

тителските работници, интелигенцијата и "бирократијата" која 

ги опфаќа политичките и стопанските раководители.

Според д-р Р. Лукиќ, "нема сомнение дека работнич- 

кото сфаќање кај нас предизвикува исчезнување на класните ра- 

злики. Нема ниеден белег на општествените класи врз кој ра- 

ботничкото самоуправување ке влијае, посредно кли непосред-
II б/но, во Ton правец .

5/ Lukiđ R., Društvene klase i naše savremeno društvo, Soci
ologija, 1-2, 1966, s. 45-55.

6/ Lukiđ R., Uticaj radničkog samoupravljanja na klasni sa
stav jugoslovenskog društva, Sociologija, 1, 1961.
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Иако категоријата "експлоатација" е мошне значајна 

во конституирањето на класите, сепак кога таа ce одвои од кон- 

кретните производни сили и производни односи е еднострана и 

недоволно за објаснување на определен тип на социјална струк- 

тура, особеко е вештачка, метафизичка па и догматска самата 

дефиниција на поимот "експлоатација" како "класична" и "соци- 

јалистичка'' која (оваа втората) по правило не формира класи. 

Експлоататорските односи според својата суштина ce исти без 

разлика кој е експлоататорот и експлоатираниот во завискост 

од типот на начинот на производство, поделбата на трудот и 

врз неа израснатата соодветна социјална структура (капитали- 

сткчка или етатистичко-бирократска и во едниот и во другиот 

тип работниците ce во наемна експлоатирана положба, т.е. им 

ce отуѓуваат производите од нивниот труд, нивната производ- 

ствена дејност; ce отуѓуваат од капиталистите односно бирокра- 

тите и ce отуѓуваат како генерички човечки суштества. Поради 

тоа, д-р Р. Лукиќ запаѓа во противречност кога тврди дека ра- 

ботниците ce експлоатирани, a подоцна дека физичките работни- 

ци ce експлоатирани од висококвалификуваните работници, т.е. 

самкт@ себе, односно меѓусебно различните работнички слоеви.

Според д-р М. Поповиќ, одговорот на прашањето дали 

во социјализмот има класи или не битно зависи од тоа што ce 

подразбира под поимот класа. Така ако значењето на поимот 

"класа" ce зема така широко што ce изедначува со терминот 
"слој воопшто", тогаш класа претставува секоја групација no

ja има посебно место во системот на распределбата на огаитес- 

твената моќ, материјалните и други вредности и посебно угле- 

дот (значк типично функционалистичко стратификациско сфаќа-
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ње - П.Г.). Во таа смисла, според него, посебни класи би со-

чинувале не само индустриските работници туку и селаните, тр-

говците, занаетчиите, државната бирократија. Доколку пак, ce

тргне од Лениновата дефиниција на класата чие значење е поте-

сно од определбата на слојот воопшто тогаш ниту работниците,

нкту макар која друга групација во социјализмот не би можела

да ce нарече "класа". Имено, од гледиштето на Лениновата де-

финиција на класите, која д-р М. Поповиќ ja смета за појдов-

на во својата студија, суштински е постоењето на приватна

сопственост над средствата за производство, и врз заснована-

та експлоатација на туѓиот труд. Оттука ако ги нема тие еле-

менти на Лекиновата дефиниција на класите, "барем не во тра-
7 /ен и доминантен облик нема ни класи како посебни слоеви. '

Претесното сфаќање на поимот "класа" како дел ка

"слојот воопшто" (иако самиот поим "слој воопшто' е апстрак-

ција која е изведена независно од конкретната општествена

стварност и како таков не постои, како што не постои ни оп-

штество воопшто" туку конкретно-ксторкски облик на општество)

како и од економистичката Лекинова дефиниција на поимот "кла-

са", д-р М. Поповиќ го одвеле до сфаќањето за бескласниот,

само слојниот карактер на социјалната структура ка социјали-

стичкото општество, т.е. до еден стратификациски модел на не-

говата структура како што застапуваат и други југословенски
8 /социолози (С. Саксида, А. Цасерман, К. Петровик ' и д р .), за-

поставувајќи го притоа Марксовиот покм на "општествена класа"

7/ Popovid М . , Problemi društvene strukture; Kultura, Beo
grad, 1967, s. 217, 218.

8/ Вид. S. Saksida, A. Caserman, K. Petroviđ, Društvena stra
tifikacija i pokretljivost u jugoslovenskom društvu, во 
книгата "Klase i slojevi, Biblioteka "Čovjek i sistem", 
Svezak 5, Zagreb, 1977.
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и неговото значење во социолошките проучувања на социјалната 

структура на современото југословенско општество.

Но пред да ce изнесе ова Марксово сфаќање на поимот

општествена класа која е мошне поплодна за операционализација

во конкретните социолошки истражувања ќе ce напомне дека д-р

М. Поповиќ во спомнатиот понов напис ce обидува да направи

определено спојување на марксистичкиот и функционалистичкиот

модел на социјална структура, со исто така обид на негова при

мена врз југословенското социјалистичко општество. Имено, спо

ред него, постои определена "не мала" разлика меѓу слојната

и класната нееднаквост која произлегува од тоа што односите

меѓу слоевите ce засновуваат пред cè врз нееднаквите општес-

твени улоги (функции) во општествената поделба на трудот, до-

дека односите меѓу класите ce засновуваат врз спротквните по-

зицки на сопственоста и несопственоста и со нив поврзаната

експлоатација. Слоевите меѓусебно ce разликуваат воглавно

според тоа кој е повисок a кој понизок во хиерархискиот си-

стем на општествените функции, a класите меѓусебно ce спротив

ставуваат како конфликтни групи на сопственици и несопствени-

ци (подвлекол - М.П.). Овие нееднаквости ce концентрирани

во општествената положба на слоевите, a таа (општествената

положба) е составена од следните компоненти: (а) местото во

општествената (професионалната) поделба на трудот; (б) одно-

сот (дистанцата) според општествено-политичката моќ (власта),

вклучувајќи ja економската моќ, како општествена суштина на

сопственоста; (в) местото во распределбата на материјалното

9/ Popoviđ М . , Teorijske pretpostavke i pojmovni elementi 
istraživanja, во студијата, Društveni slojevi i društve
na svest, op. cit., s. 36.
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богатство, вклучувајќи го и односот спрема приватната соп- 

ственост во приватниот сектор (таму каде cé уште го има).'*'^ 

Тргнувајќи од ова, тој во југословенското општество ги раз- 

ликува следнкте општествени слоеви: (а) слој на политички

и стопански раководители кој ce дели ка: 1) професионални 

политичари и 2) стопански раководители; (б) средни соција-

листички слоеви кои ce состојат од следните подслоеви: (1) ви- 

ши и високи стручњаци - слоеви на "интелигенцијата" во сите 

области на општествениот труд к (2) административните и сли- 

чни рутински службеници - со средна и нижа стручна подготов- 

ка); (в) слоеви на непосредните производители кои во најго-

лема мера ги задржале белезите на класа (работничка класа);

(г) слоевите на приватните сопственици кок ce делат на: 1) зе- 

мјоделци (крупни, средни и ситни), 2) селаните - индустриски- 

те работници (тнр. полутани) и 3) занаетчиите (крупните и си- 

тните) и другите приватници.

Ваквото сфаќање на социјалната структура, односно 

на слоевитоста во социјалистичкото општество не може докрај 

да ce брани од следните разлози. Прво, тоа ce засновува врз 

недоволно-прецизното, па и погрешното сфаќање на критериумот 

за разграничување на класите и слоевите, a тој за првите е 

сопственоста, односно поседувашето (приватна сопственост) на 

средствата за производство и од неа произлезените класни кон- 

фликти, додека слоевите ce засновуваат врз нееднаквоста во 

општествените улоги (функции) во општествената поделба на 

трудот, со што неправилно сопственоста ce разгледува одвое-

10/ Ibid.
11/ Ibid., s. 40, 41
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но и независно од општ-ствената поделба на трудот (што ce по- 

тврдува и во неговото сфаќање на компонентите на општестве- 

ната позиција). Веќе како што е порано истакнато, К. Маркс 

и Ф. Енгелс јасно покажаа дека општествената поделба и соп- 

ственоста не можат одвоено да ce разгледуваат бидеј^и "раз- 

ните степени на развиток на поделбата на трудот ce исто тол- 

ку и разни облици на сопственост, т.е. секој степен на подел- 

бата на трудот исто така ги- определува и меѓусебните односи 

на индивидуите...", односно дека "впрочем, поделбата на тру- 

дот и приватната сопственост ce истоветни изрази - во први- 

от во врска со дејноста ce искажува исто што во другиот ce 

искажува во однос на производот на деиноста1' ; така што во 

тој поглед често пати класиците на Иарксизмот истакнуваат де- 

ка општествената поделба на трудот (односно сопственоста) е 

темелот на класната поделеност, a не само на слојната како 

што смета д-р М. Поповиќ. Второ, самкот поим на класите cé 

уште не е доволно определен само со економските елементи ма- 

кар колку да ce значајни пред cé, сопственоста на средствата 

за производстЕО и начинот и уделот на распределбата на дохо- 

дот, бидејќи класите ce разликуваат и според непомирливо-спро- 

тивставените класни интереси; според начинот на живеење, спо- 

ред политичката и образовна моќ како и според својата свест 

(идеолошка).

Во оваа смисла мошне позначајна е определбата на

поимот класа што ja дава К. Маркс во "©сумнаесеттиот Бример

на Луј Бонапарта" (отколку Лениновата дефкниција), a која m o-
12/ Marks K., - Engels F., Nemačka ideologija, I knjiga, op. 

cit. , s . 17 , 30 .
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же да ce дополни со определени елементи изнесени во "Беда ка 

филозофијата", "Германската идеологија"и "Капиталот". Како 

што е познато таа Марксова дефиниција гласи: "Доколку мили- 

они семејства живеат под економски животни услови што нивни- 

от начин на живеење, нивните интереси и нивното образование 

го одвојуваат од начинот на живеење, интересите и образова- 

нието на другите класи, непријателски спротивставувајќи им 

ги, тие образуваат класа". -Понатаму пишувајќи во овој кон- 

текст К. Маркс нагласува уште некои карактеристики на кла- 

сата, особено политичката и свесната (и покрај тоа што таа 

на определен начин е содржана во "начинот на живеење" и во 

"интересите") кога пишува дека "доколку меѓу парциелните се- 

лани постои само локална врска, a истовидноста на нивните ин- 

тереси не para заедништво, ни кационална поврзаност ниту пак
Id /

политичка о р г а н и з а ц и ј a , тие не образуваат класа". "Врз

различните форми на сопствекост, врз социјалните услови за

егзистенција ce крева цела една надградба од различни и по-

себно вообличени чувства, илузии, начини на мислења и погле-

ди врз животот. Нив ги создава и вообличува целата класа од

своите материјални основи и од соодветните општествени одно-

си. Одделниот индивидуум, што ги прима преку традицијата и

в о с п и т у в а њ е т о, може да си вообразува дека ce тие вистински-
15 /те мотиви и поцдовната точка на неговото дезствување". '

(подвлекол - П.Г.).

Од горната Марксова дефиниција на поимот "класа"

експлицитно ce содржани следните шест меѓусебно поврзаки ком-

13/ Маркс К ., Осумнаесеттиот Бример на Луј Бонапарта, Култу- 
ра, Скопје, 1975, с. 121, 122.

14/ Ibid.
15/ Ibid., s. 43.
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поненти (и поими) кои исто така бараат да ce објаснат и оп- 

ределат: 1) милкони (групи) семејства сочинуваат класа ако 

живеат под исти или слични економски животни услови; 2) на- 

чинот на живеење; 3) интересите; 4) образованието; 5) нивно-

то непријателско спротивставување; и 6) класната свест.

1. Екокомските_животни_услови_на_семејствата
Економските животни услови на семејствата ce 

примарни и во крајна линија одредувачки во конститукрањето

на класите. Секако е мошне значајно да ce забележи што К.

Маркс ги зема семејствата, a не поединците како субјект на
дефиницијата на поимот "класа", бидејќи материјалната и по-

широка општествена положба на семејството ja определува кла-

сната и општествената положба на оние членови на семејство-

то кои индивидуално неа ja немаат нкту поради поседувањето

на сопственост, ни врз продажбата на пазарот на трудот на

својата работка сила (деца, ученици, невработенк и сл.) cé

додека тие не ce осамостојат и не ce поделат од матичното

семејство тие имаат исти екокомски животни услови како дру-

гите членови (односно целината) на семејството.

Поимот "економски животни услови" на семејствата 

го определуваат следните три основни чинители: 1) (не)соп- 

ственоста на средствата за производство, односно степенот ка 

развиток ка поделбата на трудот; 2) видот и карактерот на са- 

миот труд кој ce врши од членовите (кли само главата) на ce- 
мејството и 3) начинот и големината на материјалнкте сред- 

ства што ги добиваа семејствата со распределбата ка доходот 

и вишок на вредност. Речиси сите три чинители експлицитно ce
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дадени во познатата појдовна определба на класите во капи- 

тализмот во недовршената педесет и втора глава од третиот 

том на "Капиталот", каде пишува: "сопствениците само на ра- 

ботната сила, сопствениците на капитал и сопствениците на зе- 

мја, чии соодветни извори на доход ce наемнина, профит и зем- 

јишна р е н т а , значи наемен работник, капиталист и сопственик 

на земја ги сочинуваат сите големи класи на модерното опште- 

ство кое почива врз капиталистичкиот начин на производство... 

Постојната тенденција и законот на развиток на капиталистич- 

киот начин на производство е средствата за производство cé 

повеќе и повеќе да ги раздвојува од трудот, a расцепканите 

средства cé повеќе и повеќе да ги концентрира во големи гру- 

пи, значи да го претворува трудот во наемен труд, a средства- 

та за производство во капитал1'. Како што е порано истакна- 

то овде К. Маркс класите ги разгледува на рамниште на опре- 

делен (капиталкстички) начин на производство, односно на рам- 

ниште на општествено-економска формација. Од сопственоста, 

односно поделбата на трудот зависи и видот на трудот (т.е. 

физички или умствен, извршувачки или управувачки, подредувач- 

ки и надредувачки - командувачки). Особено во овој поглед е 

значајна поделбата на производствен и непроизводствен труд и 

експлоатацијата на наемниот производствен труд, за што стана 

порано збор, во смисла на дефинирањето на поимот "работник".

2. Нѕчин_на_живеење

Начинот на живеење на семејствата и нивните члено- 
ви суштински ce разликува во зависност од класната припад- 

ност, односно таа е составна компонента на класното диферен- 

16/ Маркс К., Капиталот, том трети, оп. цит. с. 803.
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цирање и во основа е определен од економсккте услови ка жи-

веење, пред cé од општествената поделба на трудот. Од тоа ка-

ков труд врши во целина земено семејството или индивидуата,

т.е. дали е претежно физички, извршувачки, повторувачки, пар-

цијален, производствен во определен конкретен историски опште-

ствен облик удира силен печат на нквниот начин на живеење.

Таквиот труд е отуѓен, a со тоа ce отуѓуваат не само произ-

водите од- производителот, туку и неговата производствена деј-

ност, производителот од непроизводителот и генеричката суш-

ност на самиот човек. Во таквите услови човекот - произво-

дител, работникот своите "човечки функции ги сведува на жи-

вотннски" (К. Маркс) и неговиот начин на живеење ce доближу-

ва на животинскиот. Во таквите услови на производство, одно-

сно економска егзистенција "сопственичката класа и класата

на пролетаријатот претставуваат исто човеково самоотуѓување.

Но првата класа ео ова самоотуѓување ce чувствува добро и
поддржана, знае за отуѓувањето како за своја сопствена моќ и

во него го поседува привидот на човековата егзистенцијa ; вто-

рата ce чувствува во отуѓувањето уништена, во него ja гледа
17 /своцата немок и стварност на иечовечката егзистенцијa ..."

Тавкиот отуѓен труд е основата и причината за оту- 

ѓеноста на човековите потреби што ce огледа не само во нивна- 

та неразвиеност туку и во неможноста тие да ce задоволуваат.

A токму во начинот и видот на задоволување на човековите по- 

треби кои ce разновидни и практичното однесување на индивиду- 

умот треба да ce бара суштината на поимот "начин_на живеење"

17/ Маркс К.-Фридрих Е ., Света породица, Култура, Београд, 
1959, с. 80.
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кој често ce изедначува и со поимкте "стил на живот", "живо- 

тен стандард", a кои имаат потесно значење.

Поради тоа, во оваа студија под поимот "начин на 

живеење" на семејствата и индивидуите ќе ce подразбира опре- 

делено општествено однесување како начин и вид на задоволува- 

ње на човековите потреби што ce обусловена од определена оп- 

штествена поделба на трудот.

. Ако ce операционализира оваа определба, тогаш ви- 

дот и начинот на задоволување на човековите потреби може да 

ce подели во три основни групи: 1) материјални потреби кои 

го опфаќаат видот и начинот на исхраната, облекувањето и до- 

мувањето; 2) социјални - видот и начинот на задоволување на 

потребите за дружење, општествено комункцирање, пријателство; 

начинот на користење на слободното време и годишниот одмор и 

3) видот и начинот на задоволување на потребите за воспитува- 

ње и образование, начинот и погледот, вредносната ориентаци- 

ја за она што е "вредно" да ce постигне во животот и поширо- 

ко за начинот на културното живеење.

Начинот на живеење на семејствата и неговите чле- 

нови е компонента што ги разликува и социјалните слоевк, но 

како составна компонента на покмот "класа", начинот на живе- 

ење суштински и "непријателски" е спротивставен на начкнот 

на живеење на спротивставените класи.

Материјална основа на создавањето на класни интере- 

си е општествената поделба на трудот, односно (не)сопствено- 

ста на средствата за производство. Имено, според К. Маркс,
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"поделбата на трудот... доведува до одвојуЕање на индустри-

скиот и трговскиот труд од земјоделскиот и со тоа до одвоју-

вање на градот и селото (подвлекол - К.М.) и до противстав на
18/нивнкте интереси". ' К. Маркс, понатаму истакнува дека опш- 

тествената поделба на трудот доведува до "противречност Me
ry посебниот и општиот интерес, општиот интерес зема на се- 

бе во вид на државата извесен самостоен облик, одвоен од ствар 

ните поединечни и заеднички- интереси" како и тоа дека "по по- 

делбата на трудот во пошироки размери и по другите интереси - 

и особено... врз основа на поделбата на трудот веќе обусло- 

вените класи, кои во секоја таква човечка група ce одвојува-
19 /ат и од кои една господари со сите други".

Но, и самите општествени класи не ce хомогени гру-

пи, туку составени од фракции, односно слоеви кои исто така

ce диферекцирани според сопствените интереси. Ова може јасно

да ce согледа од анализата на класните борби што К. Маркс ja

дава за француското општество во 50-те години од минатиот век

"Буржоаската класа ce распаѓала на две големи фракции кои на-

изменично држеа монопол на власта - на крупен земјопосед под

реставрираната монархија и на ф и н ансиска аристократија и ин-

дустриска буржоазија под јуслката монархија. Бурбон беше крал-

ско име за претежно влијание на интересите на едната фракци-

ја, a Орлеан - кралско име за претежно влијание на интереси-

те на другата фракција. Единствено во безименото царство на

републиката можеа обете фракции, рамномерно делејќи ja власта

18/ Marks K. - Engels F., Nemačka ideologija, knjiga I, op. 
cit., s . 17.

19/ Ibid., s. 31.
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да г о  бранат својот заеднички к л а с е н  и н т е р е с  , не напуштајќи
20/го своето соперништво . Како што ce гледа, различките ин- 

тереси на двете овие буржоаски фракции беа основната причи- 

на на поделеноста на буржоазијата. Во што ce состоела поде- 

леноста на заедничкиот класен интерес на два посебни интере- 

си? К. Маркс ja наоѓа во различните извори на егзистекција и 

начин на живеење на овие фракции - з е м ј о п о с е д о т  и к а п и т а л о т ,  

означувајќи ги како два големи интереси на кои ce расцепува 

буржоазијата.

Меѓутоа, не постои само дкференцираност на интере- 

сите во рамките на буржоаската класа, туку определена дифе- 

ренцираност к на интересите на пролетаријатот. Така К. Маркс 

зборува за тнр. работничка аристократија, која постојано ги 

предавала интересите на пролетаријатот со што им служела на 

интересите на владеачката буржоазија. Подоцна и В.И. Ленин 

исто така остро ќе го истакне ова прашање на изневерувањето 

на интересите на револуционерниот пролетаријат од страна ка 

работничката аристократкја. Доколку класните противречности 

и класната борба помеѓу двете о с н о е н и  класи ce поостри и по- 

нетрпеливи дотолку повеќе доаѓаат до израз заедничките инте- t 

реси на класата, a ce смалува спротивноста на интересите M e 

r y  различните слоеви во рамките на класата било да ce работи 

за владеачката било за угнетената класа, и обратно: доколку 

класната борба не добива изразито заострен облик, дотолку слој 

ните интереси во рамките на класата cé повеќе ce противставе- 
ни, но сепак тие не ce антагонистички.

20/ Маркс К. Класне борбе y Фракцуској, Изабрана дела, I, 
Култура, Београд, 1949, с. 168.
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Антагонистичката противречност помеѓу интересите на 

проелтаријатот и буржоазијата ce состојат во тоа што буржоази- 

јата врз основа на својот капиталистички начин на производство 

својата акција ja насочува кон одржување и овековечување на 

постојниот владеачки капиталистички начин на производство, 

својата акција ja насочува кон одржување и овековечување на 

постојните владеачки капиталистички односи, на капиталот, на 

профитот,. на земјишната рента, т.е. во настојувањето да го за- 

чува монополот на своето политичко, a со тоа и економско и 

духовно владеење, додека интерЅсите на пролетаријатот ce спро- 

тивни и кепомирливо насочени - кон менување на неговата опште- 

ствено-економска, политичка и културна положба која ce огледа 

во неговото експлоатирано наемно битие и преземање на власта 

од рацете на буржоазијата во свои раце; укинување на експло- 

ататорските капиталистички односи и со тоа ослободување на тр^ 

дот и на човекот.

Врз основа на изложеното поимот "интерес" може да 

ce дефинира на следниот начин: интересите претставуваат так- 

ви специфични свесно определени цели на поединецот, семејство- 

то и општествените групи (вклучувајќи ги тука класите, слое- 

вите итн.), кои ce обусловени од општествената поделба на 

трудот, чија дејност е насочена кон одржување или менување 

на нивните економски услови на живеење и воопшто начинот на 

живеење, a кои (интересите) ce разликуваат според својата со- 

држина, форма и средства на остварување во определени опште-

ствени услови .
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Според содржината интересите ce делат на: матери- 

јални, политички и духовни (образовно-воспитни, културнн, 

вредносни) кои меѓусебно ce поврзани, меѓутоа во кои матери- 

јалните, егзистенцијалните во крајна линија имаат решавачка 

улога. Според формата интересите ce разликуваат: општи, за- 

еднички; посебни или приватни и поединечни (лични); класни 

или слојни; според средствата на нивното остварување, инте- 

ресите мошне ce разликуваат-во зависност од нивната содржи- 

на и форма кои ce дијалектно неразделно поврзани, како и од 

општествените услови во кои тие ce остваруваат или не ce ос- 

тваруваат.

4. Образованието

Оваа компонента на Марксовиот поим "класа" предиз- 

викува кај некои мислители најповеќе "чудење" отколку други- 

те компоненти, иако тоа јасно укажува на три нешта: прво, де 

ка класите не ce само парцијални општествени групи кои ce за 

сновуваат само врз економските чинители, туку мошне сложени 

и тотални општествени групи чии конститутивни елементи не ce 

само од економска туку и од политичка и духовна природа, вто 

ро, образованието и самото е чинител на класно-слојно дифе- 

ренцирање и во определени услови значаен општествен канал на 

класното самообновување па и пошироко на самообновувањето на 

соодветната класна структура и трето, тоа е поле, попркште 

на класната борба што е така видно во речиси сите современи 

ткпови на општества, што ќе ce покаже во понатамошната ана- 

лиза на емпириските резултати од истражувањето на овој про-

блем
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К. Маркс во "Критиката на Готската програма", како 

што е претходно покажано јасно истакна дека во класните опште- 

ства 'воспитанието и образованието не можат да бидат еднакви 

за сите класи, дури и барањето државата да го оствари "народ- 

ното еднакво образование" К. Маркс го смета за нереално со 

оглед на тоа што државата е апарат на владеачката класа no

ja во практиката ги остварува нејзините интереси.

. Образованието како класна особина ce огледа во тоа

што за едни класи тоа е достапно и го поседуваат како што ja

поседуваат сопственоста, a за другите, обично трудбеничките

тоа е недостапно и не го поседуваат (или во незнатна мерка,

најниските негови степени), што ce зацврстува особено со оп-

штествената поделба на трудот, посебно на физички и умствен.

Веќе на претходните страници е покажано дека со cé поголема-

та поделба на трудот, со cé поголемата негова распарченост и

еднодимензионалност, трудот станува cé поедноставен, cé по-

прост оттука и бара cé помали знаења од работникот, така што

работникот отуѓувајќи ce како производствено битие, ce оту-

ѓува и како духовно, "раката" е одвоена од "главата" и обра-

зовниот институционален систем е во функција на зацврстување

на таа одвоеност; во зацврстување и репродукување на постој-

ната хиерархиска поделба во фабриката и во општеството. Спро-

тивноста меѓу наемкиот труд на работникот и на трудот на ка-

питалистот, односно "спротивноста меѓу богатството кое не ра-
боти и сиромаштвото кое работи за да живее предизвикува исто

така и спрогивкост на знаењата. Знаењето и трудот ce раздво-
21/јуваат едно од друго". Оттука духовните (образовните) no-

21/ Маркс К., Теорије о вишку вредности, I, Култура, Бео- 
град, 1953, с. 83.
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треби и потенции ce натрупуваат во голема мера на една стра- 

на (класа) затоа што на многу други страни (ниските класи) 

ce губат; бидејќи како што К. Маркс забележува во "Капиталот" 

(том први) поделбата ка трудот со тоа вроди духовните потен- 

ции на процесот ка материјалното производство да ce спротив- 

стават на работниците како туѓа сопственост и како сила ко- 

ја над нив господари.

- Тргнувајќи од ова'поимот "образование" може да ce 

дефинира како свесно (к институционално) организиран процес 

со кој претежно децата и младината (но и возрасните) добива- 

ат информации и знаења и вештини развивајќи ги своите раз- 

новидни диспозиции во способноста за вршење на определени 

дејности кои ce резултат на поделбата на трудот.

Оттука ce гледа и големото значење што му го при- 

давал К . Маркс на образованието дека "иднината на работничка- 

та класа зависи од образованието на нејзината млада генераци- 

ја", дека за "ослободувањето на трудот" мошне значајна улога 

имаат воспитанкето и образованието итн. Особено во услови на 

изградба на социјалистички самоуправни односи во процесот ка 

превладување на класната структура, во нејзиното "растверање" 

исто така образованието има мошне значајна функција.

5. Класната_свест

Класната свест како конститутивна компонента на по- 

имот "класа" која е имплицктно дадена во Марксовата изкесена 

дефиниција, но во експлицитна форма во истиот труд на прет- 

ходните страници е изнесено кога тој истакнува дека врз раз- 

ните форми на сопственост, врз социјалните услови на егзистен-
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ција ce подигнува цела надградба на различни и особени чув- 

ствувања, илузии, начини на мислења и гледања на животот; што 

ги создава и обликува целата класа од својата материјална под- 

лога и соодветните општествени односи. На тој начин е јасно 

дека општественото битие на класата ja определува нејзината 

(класната) свест. Тоа значи дека материјалните (економските) 

услови на живеење,.начикот на живеење, интересите и политич- 

ката оргадизираност ja формираат класката свест. Меѓутоа, ако 

ова општествено битие на класата ja определува, условува неј- 

зината свест не помало значење и улога има класката свест во 

процесот на осознавањето на својата општествена положба, уло- 

га и интереси на членовите на класата поединечно и самата кла- 

са во целина; во спротивно таа останува "класа по себе"; кла- 

са која не е способна, не е во состојба да води класна борба.

Свеста на владеачката класа станува доминантна, вла- 

деачка во општеството. Класната свест овозможува к создавање 

на определна политичка организација и припадниците на класа- 

та, a со самото тоа и можност за создавање услови за практи- 

чна акција и борба со другата класа. Во процесот на развива- 

њето на политичките форми на организирање, a тоа доаѓа кога 

големата општествена група стакува свесна за својата опште- 

ствено-економска положба и своите интереси што ги има во да- 

декиот процес на производство , таа оформува к одредена клас- 

на (идеолошка) свест која е спротивставена на класата која 

има спротивни материјални (економски) услови на живеење, спро- 

тивен начин ка живеење и спротивни, непомирливи интереси; кла- 

сна свест која до најсилен израз доаѓа во заострените опште- 

ствени противречности (класа која веќе поминала од "класа по

себе" во "класа за себе") меѓу кои посебно место зазема клас- 
ната борба и социјалната револуција.
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6. Класните_спротивности

Во изнесената Марксова дефиниција на поимот

класа една од суштинските компоненти, би ce рекло за-

еднички именител на другите компоненти - е класната

спротивност која ce изразува преку непријателското,

антагонистичко спротивставување на начинот на живеење,

интересот, образованието и свеста на другите класи.

Мислам, би можело да ce каже дека токму оваа карактери-

стика на антагонистичките спротивности во поглед на основни-

те составни компоненти на поимот класа е онаа differentia

specifica меѓу основните социолошки поими "класа" и "слој".

Во тој контекст може да ce вклопи и мислата ка класиците на

марксизмот изнесена во "Германската идеологија"(I) дека "од-

делни индивидуи образуваат само дотолку една класа доколку има

ат да водат заедничка борба против една друга класа; во cé дру

го тие стојат сами една спрема другата пак непријателски во
22/однос на конкуренцијата".

Веќе порано е истакнато дека идеолозите на "ковата

работничка класа"_и на "научно-техничката револуција" кои ма-

нипулираат со Марксовиот поим "колективен", "вкупен" или "ком-

биниран" работник во кој покрај производните работници ги ста-

ваат и инжинерите, менаџерите, стручњаците, научниците, одно-

сно "командантите-офицерите и подофицерите" на производниот

труд токму ja испуштаат од контекстот токму оваа компонента
23/на нивната "непријателска спротивност" и раздвоеност. '

22/ Marks - Engels, Nemačka ideologija (I), op. eit., s. 56. 
23/ Маркс K., Капиталот, том први, on. цит., с. 443.
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Оттука, во рамките на една општествена класа можат 

да ce разликуваат според истите први пет компоненти на класи- 

те и определени слоеви, т.е. според општествено-економската 

положба, начинот на живеење, интересите, образованието и слој- 

ната свест (култура) но тие не ce антагонистички, непријател- 

ски спротвставени на општествено-економската положба, начинот 

на живеење, интересите и образованието и свеста на слоевите 

од истата класа ниту, пак,-на општествено-економските услови 

на живеење, начинот на кивеење, интересите, образованието и 

свеста на соодветната класа како целина.

Но тука ce наметнува прашањето за определување ка 

поимот "општествен слој". Под него ќе ce подразбкра не ана- 

литички или статистички конструирана категорија туку конкре- 

тен општествено-исторкски облик како група на луѓе и дел на 

определена класа или како такви (конкретни општествено-исто- 

риски и реални облици) кои ce наоѓаат меѓу класите како сред- 

ни слоеви на определена социјална структура кои ce резултат 

на определена поделба на трудот, a кои ги сочинуваат индиви- 

дуи и семејства со иста или слична општествено-економска по- 

ложба, општествена моќ и (слојната) свест.

Секако овде треба да ce определат трите основни кон- 

ститутивни елементи на слојот: општествено-економска положба, 

општествената моќ и слојната свест.

Под поимот општествено-економска положба ce подраз- 
бира основното занимање (занимање) на индивкдуумот што го за- 

зема во определена општествена поделба на трудот и кое му до- 

несува определени материјални средства (доход) за неговата и 

на семејството животна егзистенција и од што зависи нивниот
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начкн на живеење; под поимот "општествена моќ" ce подразбира 

можноста и степенот на влијание во процесот на донесување ос- 

новни одлуки од значење за екокомскиот, општествениот, поли- 

тичкиот и духовниот (образовно-културниот) живот на индиви- 

дуите кои вршат определено занимање во општествената подел- 

ба на трудот, додека, пак, под поимот "слојна свест" ce под- 

разбира определен систем на вредности, погледи, начини на чув- 

ствување и мислења н а .припадниците на слојот кои ce определе- 

ни со начинот и видот на вршење на осковното занимање како 

елементарна едкница на поделбата на трудот, материјалните ус- 

лови на живот, начинот на живеење и општествената моќ. Вред- 

ностите и начините на погледи и мислења ги опфаќаат, покрај 

другото и погледите за начинот, видот и степенот на образо- 

вание што ce пренесува преку традицијата; начинот и видот на 

социјализација, воспитување; начинот и видот на искористува- 

ње на слободното време и годишниот одмор итн.

Како што ce гледа категориите "класа" и "слој" ce

различни, но имаат определени сличности со оглед на тоа што

двете ce израз на поделбата на трудот и веќе е истакната ни-

вката differentia s p e c i fica. Ho, како што е погрешно тие да

ce идентификуваат исто така е погрешно тие да ce исклучуваат

и стриктно одделно да ce разгледуваат, како што прази позна-

тиот западно-германски социолог Р. Дорендорф кога пишува;

при тоа, повикувајќи ce на К. Маркс: "Класата постојано е ка-

тегорија за анализа на динамиката на социјалниот кокфликт и

на кејзините структурни корени, и како таква треба строго (стри-

ктно) да ce разликува од поимот слој како категорија на дескри-
„24/пци^а на хиерархиската структура, прикажана како статична .

24/ Dahrendorf R., Soziale Klassen und Klassenkonflikt, op. 
cit., s . 82.
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Веќе е истакнато дека К. Маркс покрај поимот "кла- 

са" го употребува и поимот "фракдии на класите" во значење 

на поимот "слој", a во "Германската идеологија" тоа стои и 

експлицитно. "Со поделбата на трудот во исто време ео разнк-
те гранки пак ce развиваат различни слоеви на индивидуите кои 

заедничкк дејствуваат во извесни определени трудови. Заемна- 

та положба на овие бдделни слоеви е условена со начинот ка
25вршење на. земјоделскиот, индустрискиот и трговскиот труд.."

Индивидуите вршејќи определени занимања^^ во рам- 

ките на определен конкретен ксториски облик и степен на по-

делба на трудот имаат определена општествено-екокомска поло- 

жба, ист или сличен начин на живеење, определена општестве- 

на моќ и определена свест, односно припаѓаат на определен со- 

цијален слој кој обично (но не и задолжително) е дел на опре- 

делена класа.

Меѓутоа, од тоа не произлегува и волунтаристичко сф< 

ќање кое определувањето на поимот класа го сведува на поимот 

"класна" или "слојна позиција". Во оваа смисла, како што со

право истакнува Н. Пуланцас, општествената класа, дел на кла- 

сата или слојот на класата можат да имаат класна позиција no

ja не одговара на нивните интереси кои сами ce омеѓени со сво-

ето класно одредување како хоризонт на својата борба. Типичен

25/ Marks К. , - Engels F., Nemačka ideologija (I), op.cit., 
s. 17.

26/ Дека занимањето ка поединецот?" е основната, елементарна 
единица во општествената поделба на трудот и врз неа фор- 
мираната класно-слојна структура може да ce види и од Mapi 
совата шема за статистичко прибирање на податоци за работ- 
кичката класа која почнува со прашањето "занимање" и како 
"инструкции" од Маркс и прифатени на Конгресот во Жекева 
(1866), како и од прашалнккот што го составил К. Маркс за 
анкетко испитување на работничката класа објавена во спи- 
санието "La Revue socialiste" во Париз, кој (прашалникот) 
исто така почнува со прашањето (1).„Кое е Вашето занимање' 
(Вид., Radnička anketa. Karla Marksa, "Sociologija", 1, 
1974, s . 144) . f
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пример пружа работничката а р и с т о к р а т и ј a која во одреденк окол-

ности всушност зазема позиција на буржоаска к л а с а . Тоа, меѓу-

тоа, не значи дека таа станува дел на буржоазијата: поради

своето класно одредување таа останува дел на работничката кла-

са и, според зборовите на Ленин, сочинува "слој" на работнич-

ката класа. Со други зборови, нејзиното класно определување

не ce сведува на нејзината класна позиција. Но може да ce зе-

ме обратен случај: класите;'деловите или слоевите на другите

класи - всушност ситната буржоазија - можат во конкретни окол-

ности да заземат пролетерски позкции, односно позиции блиски

на позициите на работничката класа. Меѓутоа, тоа не значи де-

ка поради тоа тие класи, делови или слоеви на класи станува-

ат дел на работничката класа. Овде ќе ce спомне еден прост

пример: погонските техничари понекогаш ги заземаат позициите

на пролетерската класа, a понекогаш - за време на штрајкови-

те - ce ставаат на страната на работничката класа. Меѓутоа,

тоа не значи дека тие поради тоа сочинуваат дел од работнич-

ката класа; ова поради тоа што нивното структурално класно
. 27/одредување не може да ce сведе на нивната класна позициза.

Откако ce објаснети основните, клучните поими како 

што ce социјална структура, класа и слој и нивните cé поед- 

ноставни составни компоненти на кои тие ce разлагаат, повтор- 

но ce доаѓа до социјалната структура на еден конкретен исто- 

риски тип на општество - југословенското современо општество, 

односно македонското; т.е. од кои класи и слоеви тоа е соста- 

вено. Покрај ова, и тргнувајќи од фактот дека ce работи за

27/ Pulancas N ., op. cit., s . 14.
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социјалистичко самоуправно општество во кое не настанува некој

посебен тип на социјална (класно-слојна) структура, туку како

преодно општество во него ce врши процес на т р а н с ф о р м а ц и ј a на

постојната класно-слојна структура во бескласна, процес кој

единс-вено го овозможува и го забрзува социјалистичкото само-

управување во онаа мера во која тоа станува реален основен прс

изводствен, односно општествен однос и процес, како што е из-

несено во- претходното поглавје "социјалистички самоуправен мо-

дел на социјална структура и образование". Во таквата социјал-

на структура која е во постојано менување стожер на групирање

претставува (А) работничката класа кој а  ги има следните три

осковни слоеви: 1) неквалификувани и полуквалификувани работ-

ници; 2) квалификуваните работнкци и 3) висококвалификувани-

те работници. Понатаму следна класа е онаа која (Б) егзистира

врз (ситната) приватната сопственост на средствата за произ-

воство и услуги, a која ce раслојува на: 1) индивидуалните

земјоделски производители и кои обично живеат на село; 2) при-

ватните занаетчии, угостителски к трговски приватни претпри-

емачи; (В) слојот на административните чиновници; (Г) слојот

на раководители (шефови, дкректори во најразличните гранки

од општествената организација - политички функционери - овие

два (В и Г) слоја во услови ка наемно битие на работничката

класа, т.е. кога тие одлучуваат, управуваат добиваат каракте-

ристики на бирократија ; (Д) слојот на стручњаци : а) со сре-

28/ Една можно прифатлива дефиниција на поимот "бирократиja" 
дава д-р Н. Пашиќ: мПод бирократија треба да ce разбере 
оној општествен слој што не ja засновува својата егзистен- 
ција ни врз непосредно производство на стоки- и услуги, ни 
врз сопственост над средствата за производство, туку врз 
власта, т.е. врз положбата и функцијата во државниот апа- рат или во одредени општествени организации хиерархиски 
устроени и професионализирани. Според тоа, бирократијата 
е, всушност, оној општествен слој што егзистира врз отуѓе- 
носта на политичката сила и другите форми на општествена- 
та организација од самото општество и од непосредната оп- 
штествена контрола (Пашиќ д-р Н., Современа држава, "Кул- тура", Скопје, 1968, с. 143/45.
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дно образование и б) со вишо и високо кои исто така кога са-

ми одлучуваат и управуваат, ce отуѓуваат од општествената по-

ложба и интереси на работничката класа добиваат карактери-
. 29/стики на технократизa или кога самите не можат да управу- 

ваат тогаш тоа го делат со бирократијата и така настанува ни- 

вна симбиоза - позната како технобирократија; и (Е) неврабо- 

тените.

• Вака сфатената социјална структура ќе ce анализи- 

ра емпириски во СР Македонија според определени карактерис- 

тики за општествено-економската положба и начинот на живеење 

на одделните класи и слоеви, од една страна, и нејзиното вли- 

јание врз изборот на видот на вишото и високото образование, 

врз меѓусебното другарување на студентите и врз нивниот ус- 

пех во студиите како зависни варијабли во однос на оваа со- 

цијална структура, како независна варијабла.

Во однос на изборот на занимањето, односно професи- 

јата во процесот на социјализацијата на индивидуата, кога таа 

ce разгледува од аспект на школувањето мошне значајна, реша- 

вачка улога имаат два периоди: завршувањето на осумгодишното 

задолжително образование и определувањето за видот на второ- 

степеното (средното) образование и завршувањето на ова второ- 

степено образование и определувањето дали ќе ce студира и ако 

ce ориенткра за студирање тогаш кој вид високо или вишо обра- 

зование да ce избере.

29/ Под технократија ce подразбира оној општествен слој кој во општествената поделба на трудот својата општествена полож- ба и општествена моќ ja заснсвува врз отуѓеноста на стру- ката, науката, знаењето како "компетентностза поседува- 
ње на управувачката функција (т.е. власта). Тоа е, со дру- ги зборови слојот на интелигенцијата кога е на власт, од- 
носно кога de facto управува со општеството.
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Ce разбира дека овие две одлуки за избор на профе- 

сијата и истовремено соодветниот вид на образование ce тесно 

меѓусебно поврзани, но сепак основната е на "прагот" на ста- 

пувањето во средното образование. Со стапувањето во ова обра- 

зование одлуката за професијата може да биде така определена 

што подоцна (во животниот период на индивидуата) мошне тешко 

може да ce менува (училиштата за занимања, па во извесна ме- 

ра и скте- други средно-стручни училишта) или пак оваа одлу- 

ка за изборот на професијата да ce одложи за подоцна кога ќе 

ce заврши средното училиште (т.е. сите оние кои ce определи- 

ле за гимназија). Некогаш ова одложување на изборот на профе- 

сијата по завршувањето на средното образование има само фор- 

мален карактер, бидејќи под влијание на семејството, другари- 

те - врсници итн., индивудата дури и пред да влезе во средно- 

то образование веќе "знае" што "ќе биде", односно за што ќе 

студира.

Во тој поглед силно влијае социјалната структура, 

односно припадноста на семејството на ученикот на определена 

општествена класа или општествен слој на тој начин што учени- 

ците од работничките и пошироко мануелните општествени слое- 

ви "сознанието" за тоа дали и што ќе студираат или "што ќе 

бидат" го добиваат, "поставуваат" многу подоцка отколку уче- 

ниците со потекло од немануелните општествени слоеви. Во таа 

смисла учениците со потекло од мануелните општествени слоеви 

по завршувањето на осумгодишното образование во значајно по- 

голема мера ce определуваат за конкретни занимања и професии 

за кои ги обучуваат, припремаат соодветните видови средни учк 

лишта (пред cé училиштата за занимања, a во помала мера и сре
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дно-стручните училишта), отколку што ce определуваат за про 

должено школување (преку изборот на гимназијата), односно за 

студирање на некој вид вишо или високо образование.

Затоа голем број прашања што ce поставуваат при из-

борот на професијата неможат да ce разгледаат без да ce по-

знава стварната социјална структура на конкретното социјали-

стичко општество, киту без анализа на начинот на кој оваа

стварна социјална структура-влијае врз свеста на индивиду-

ите и тоа не само врз изборот на професијата, туку и врз дру-

гите "страни" од нивниот живот. Всушност, дури и кога таа

свест ce формира под влијание на конкретната социјална струк-

тура, таа ce разликува и постојано игра голема улога во ево-

луцијата на однесувањето и аспирациите на индивидуите. Чини-

телите кок влијаат врз создавањето на определена социјална

структура - поделбата на трудот, односно сопственоста, голе-

мината и начинот на добивањето на доходот, начинот на живеење,

интересите, општествената моќ к училишната подготовка - гла-

вно ce појавуваат како вредности во очите на општеството и
30/неговите групи и поединци.

Но при испитувањето на престижот на определени про-

фесии, нивната"коњуктурност”во определени периоди не е секо-

гаш ослободено од двосмисленост: еден инжињер или еден еконо-

мист може да биде потчинет службеник, чиновник во хиерархи-

ската поделба на трудот, но истиот тој може да биде и потчи-

нувач, директор, раководител, разлика што повлекува сериоз-

ни социјални последици. Затоа, кога ce врши истражување на

30/ Вид. слично Markus Mâria, Quelques problèmes sociologi
que du choix de la profesion et de son prestige, во к н и - 
ѓата HONGRIE..., op. cit., p . 185.



276

престижот на професиите обично мошне широко тие (професикте) 

ce интерпретираат, поредувајќи ги на групи занимања. Оттука 

при испитувањето на професиите, особено нивниот престиж, е 

мошне значајно според кои критериуми тие ce споредуваат. Ta

na "при споредувањето на групата занимања занаетчиите, при- 

ватните трговци доаѓаат дури на четвртиот ранг, додека во ска 

лата на материјалната положба тие го заземаат првото место. 

Што ce однесува до секоја професија одделно, министерот кој 

доаѓа на прво место на материјалната скала, мора да ce задо- 

воли со осмото место според скалата на престижот, додека, пак

еден универзитетски професор е прв на последнава (според пре-
N ' .1 3 1стижот) ce наога на осмиот ранг на скалата на приходите...

Од овие причини треба да ce прави разлика помеѓу 

професионалната и социјалната ориентација и покрај тоа што 

овие два поими ce тесно меѓусебно поЕрзани. Врз основа на кон 

кретните социолошки истражувања може да ce заклучи дека соци- 

јалната ориентација, под што ce подразбира задржувањето кли 

менување на класно-слојната положба на родителите (семејство- 

то) што ja имаат во постојната социјална структура, и претхо- 

ди на професионалната и претставува нејзина појдоЕна точка.

Според Ф.Р. Филипов, поимот "социјална ориентација" 

може да биде разгледуван во разлкчни смисли. Во најшироката 

смисла на зборот "социјалната ориентација значи осознавање на 

индивидуата самата себеси, како дел, елемент на социјалната 

заедничност. Во тесната смисла социјалната ориентација значи 

осознавање на индивидуата за својата врска со средината на

31/ Ibid., ѕ . 188.
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своето потекло и нејзините очекувања во однос на идната соци- 

јална 'позиција', т.е. местото и улогата во таа социјална гру- 

па, чиј член таа намерава да стане. Поради тоа најважни момен- 

ти на социјалната ориентација претставуваат животните плано- 

ви " . '

Според Ф.Р. Филипов, појдовната основа на социјал- 

нат* ориен^ација ja сочинуваат објективните социјални односи, 

отелотворени во социјалната.структура на општеството. Но са- 

мата социјална ориентација, според него, е субјективна поја- 

ва, која ce однесува на духовниот свет на човекот и затоа таа 

(социјалната ориентација) "претставува одраз на севкупноста 

на објективните околности од животот на индивидуата".

Всушност, Ф.Р. Филипов социјалната ориентација ja 

сфаќа како субјективен одраз на објективните околности од стра- 

на на индивидуата, со што запаѓа во механичко и догматско ста- 

новиште, бидејќи во случајов индивидуата ce јавува како паси- 

вен субјект и бидејќи cé е "одраз на објективните околности" 

не ce гледа перспективата на активниот агенс на менување не

32/ Филиппов Р.Ф., Социалвнан ориентацил и социалвнне пере- 
меценил, во книгата "Вопросн психологии личности к труда, 
СГПИ, Свердловск, 1973, с. 4.
Според Ф.Р. Филипов, на секоја етапа од своето функциони- 
рање и развиток, социјалната ориентација вклучува три ос- 
новни страки:
- ретроспективна (осознавање на индивидуата за својата вр- 

ска со социјалната средина на потеклото);
- ситуативна (осознавање на индивидуата за реалнкте окол- 

ности на својот живот, за својата социјална "позиција" 
и можноста за нејзино менување);

- перспективна (т.Ф. осознавање на индивидуата за перспек- 
тивите на развиток на општеството, на колективот)...

Ф.Р. Филипов ço социјалната ориеџтација оаздикува две ета- пи: ориентациза за избор ;<на социзалниот слоз (класа) , е 
првата и ориентација за избор на работниот колектив или 
конкретната училишна установа.
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само на постојната социјална "позиција" туку менување и на са- 

мите "објективни околности".

Исто така социјалната ориентација ако ce определи к<

ко субјективен одраз на објективните околности, како што го

прави Ф.Р. Филипов, тогаш не може да ce согледа сложеноста и

дијалектичната поврзаност меѓу субјективното и објективното в<

социјалната ориентација, ниту пак веќе истакнатата поврзаност

меѓу соци-јалната и професионалната ориентација. Ова може јас-

но да ce покаже на односот меѓу социјалното потекло, под што

ce подразбира припадноста на семејството на индивидуата на

определена класа или општествен слој, и високото образование.

Кај индивидуите (учениците) кои ce од мануелно работничко или

земјоделско социјално потекло мошне позначајна улога игра са-

мата можност да ce студира и да ce промени постојното социјал-

но потекло, отколку што е конкретниот избор на овој или оној

факултет (одкосно професија) М обратно: учениците кои заврши-

ле средно училиште со потекло од "повисоките" кемануелни сло-

еви покрај тоа што ce стремат да ja "задржат", обноват соци-

јалната положба на своите родители туку и да ги изберат оние

факултети (професии) кои не само што ce ’’коњуктурни' и водат на

листата на "престижот" туку ce клучни за заземање на "повисо-

ките", раководните "позиции" и "функции" во постојната опште-

ствена поделба на трудот. Покрај ова, овде спаѓаат и други чи-

нители кои овозможуваат определени факултети да бидат "елитни

И двете етапи ce однесуваат на перспективната страна на 
социјалната ориентација, меѓутоа ce потпираат исто така 
и врз ситуативната ориентација. Што ce однесува до ретро- 
спективната ориентација таа овде игра сосема слаба улога. 
И тука Ф.Р. Филипов ce јавува и како чист апологет кога 
тврди дека "социјалното потекло речиси никогаш не наста- 
пува во својство на 'сопирачки', 'задржувачки' фактор на 
социјалната ориентација во условите на социјализмот"(Ibid 
ѕ. 5-9) .
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и тоа : овозможување на побрзо вработување, подобри материјал- 

ни и просторни услови за студирање, поквалитетна настава, ме- 

стото (градот) каде е лоцирана соодветната високошколска ус- 

танова итн.

Во таа смисла покрај овој класно-слоен карактер на 

високото образование, кој е основен има и пошироко општестве- 

но значење за задоволување на човековите потреби. Оттука, ви- 

сокото образование може да -ce определи (во овој труд ќе ce под- 

разбира) како израз на постојната општествена поделба на тру- 

дот кое е составено од една низа институции чија активност е 

насочена кон задоволување на определени потреби на индивиду- 

ите, групите (пред cé на семејството, класите, слоевите и сл.) 

и на општествената заедница.

Во оваа определба покрај веќе објаснетите поими "оп-

штествена поделба на трудот", "класите", "слоевите", значаен

поим ce јавува поимот "потреби" кој бара исто така определе-

но дефинирање. Секако овде станува збор за конкретни потреби:

образовни, духовни, културни, потреби за знаења, a попатко ре-
чено, познато е кој има "големи зкаења" има можност и за "го-

лема моќ". Ce разбира дека и овој вид потреби, како и секој

друг вид потреби произлегува од општиот поим "потреба". Чес-

то пати овој поим ce идентификува со поимот "интерес" за што

претходно веќе стана збор. Ce разбира дека човековите потре- 
« 33/би произлегуваат и зависат од степенот на развиток на про-

33/ Во последно време cé повеќе ce свртува внимание и во марк- 
систичката литература на Марксовото сфаќање на потребите. 
Спосанието "Marksizam u svetu" ка ова прашање му посвети 
еден цел број - N- 11/1975 "Marksizam i ljudske potrebe".
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изводните сили и начинот на живеење на општествените групи и

индивидуите и затоа низ текот на историскиот развиток тие ce

менуваат. Поади тоа самиот поим "потреба" иако на прв поглед

изгледа сосема јасен при обидите тој да ce дефинира често ce

запаѓа во едностраност. Така определувањето на овој поим од

Џ . Лукач, кое нема формални особини на дефиниција, "звучи"

волунтаристички кога него го изведува од желбите на индиви- 
34/дуата. - Една друга определба што ца дава познатиот полски

социолог Ј. Шчепански ce чини дека е поприфатлива и покрај

тоа што тргнува од негативното определување. Имено, тој ис-

такнува дека поимот "потреба” го сфаќа како "секое органско

или општествено барање почувствувано како недостиг на нешто

и што принудува на акција со цел да ce добијат потребните сре,
„ 35/ства за задоволување на недостигот .

Потреба за писменост, за знаења има или постои кај

секоја индивидуа. Но потребата за различни вкдови и повисоки

степени на образование не е подеднакво развиена кај секоја

икдивидуа што е последица на општествено-економската полож-

ба на нејзиното семејство, начинот на живеење, процесот на

социјализација во семејството и кадвор од него во пошкрока-

та општествена средина, од поделбата на трудот и воопшто од

припадноста на определена општествека класа или општествен

слој. За да ce задоволи, или да ce обиде да ja задоволи по-

требата за високо образование, индивидуата треба претходно
34/ "...Поставувањето на целите има мошне конкретна општес- 

твена генеза и функција. Таа извира од човековите потре- 
би, и тоа не од потребите сфатени воопштено, туку од из- 
разито конкретните желби што стремат кон конкретно задо- 
волување; самото одредување на целта конкретно го детер- 
минираат само овие желби..." (подвлекол - П.Г. - Lukač 
Dј., Idealni momenat i ideologija, "Savremenost", 4,
1977, s . 199) .

35/ Szczepanski J. , Problemus spciolocrigue de l'enseignement superleur en Pologne, op. cit., p: 3.
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да ja задоволи потребата за средно образование, a за средно треба основно 

образование, со што јасно ce покажува дека задоволувањето на 

една потреба, para нови и по значење "повисоки" потреби и ин- 

дивидуата и нејзиното семејство ги ангажира на активност за 

нивното задоволување. Покрај мошне значајното место што го 

имаат материјалната положба, начинот на живеење и образова- 

нието на родителите, односно нивното социјално потекло, игра- 

ат значај-на улога и други (надворешни) чинители, особено за 

оние кои потекнуваат од работиичките и селските слоеви, a тоа 

ce можноста за добивање на стипендија, учекички и студентски 

кредити, ученички и студентски дом, училишен бесплатен при- 

бор и сл.

Оттука, во колкава мера социјалните промени (про- 

мените - поместувањата - од една класа во друга или од еден 

општествен слој во друг) ќе ce остваруваат со посредство на 

образовниот систем, особено преку високото, зависи од него- 

виот однос спрема општата социјална структура, a пред cé, од 

неговата достапност на младината од различните одштественк 

класи и слоеви. "Општество кое на себе би ги презело сите тро- 

шоци за образование на поединците, оставајќи им наполно сло- 
боден избор на училиштето за кое ги исполнуваат училишните

36 /услови, би ce приближило кон исцело отворен училишен систем'.' /

36/ Miliđ d-r Vojin, Socijalno poreklo učenika srednjih ško
la i studenata, Statistička revija, 1-2, 1959, s. 44.
Од овој став на проф. д-р В. Милиќ, Л. Шешерко состем 
произволно и неосновано заклучува дека "од теоријата за 
потполно затворени и отворени учклишни системи до илузи- 
јата за отворен, односно затворен училишен систем нема 
ни чекор..." (šešerkov., Socialni izvor inteiigence, Cen
ter za razvoj univerze, Ljubljana, 1976, s. 27), бидејќи 
достапноста и отвореноста на училишниот систем во соци- 
јализмот не може да ce изедначи со илузија. За нив збо- 
рува и В. И. Ленин за што стана порано збор.



282

Доколку е поразвиено социјалистичкото самоуправува- 

ње, односно доколку е поразвиено поопштествувањето на сред- 

ствата за производство, дотолку повеќе производствениот труд 

ja губи својата "класна особина" (К. Маркс), дотолку побрзо 

ce врши процесот на преобразба од класна во бескласна соци- 

јална структура, и дотолку е поголема достапноста на младина- 

та од сите класи и слоеви не само во средното образование ту- 

ку и во високото. Во такви•општествени услови веќе ce надми- 

нува прелиминарната селекција во второстепеното образование, 

бидејќи тоа станува општо и ja опфаќа генерацијата речиси во 

ист или сличен обем како и осумгодишното основно образование. 

Тогаш и високото образование cé помалку е привилегија и канал 

на самообновување за младината од немануелните општествени 

класи и слоеви, туку станува вистинска потреба на секој пое- 

динец без разлика на неговото социјално потекло и класно-слој 

на припадност. На тој начин, во развиени социјалистички само- 

управни односи, старата функција на високото образование на 

класно самообновување и социјална "промоција" ce трансформи- 

ра во функција на преобразба на класната структура не во соз- 

давање на "нови" класи и слоеви туку во претворањето на "си- 

те во работници", a со тоа и во функција на процесот на оду- 

мирање на работничката класа како класа.

Во вакви услови на развој ка социјалистичкото само- 

управување и преобразба на постојната социјална структура мо- 

же да ce претпостави дека разликите меѓу мануелните работни- 

чки слоеви и немануелните слоеви значајно не ce разликуваат 

како во поглед на општествено-економските услови на живеење, 

начинот на живеење, општествената моќ, така и во поглед на
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бројот на застапеност во различните видови на високо образо- 

вание; во изборот на видот на вишото и високото образование, 

во другарувањето меѓу студентите и во нивниот успех во сту- 

диите.

Меѓутоа, покрај овој социјален аспект на вишото и

високото образование и самиот образовен систем неопходно е

да ce засновува врз социјалистички самоуправни основи и да

бидат задоволени определени-барања за да може да ja оствару-

ва претходно назначената социјална (класно-слојна) функција.

Покрај другото, тие основни барања би ce состоеле во следно-

то: еднакво општествено значење на одделните видови училишта

од насоченото средно образование и на одделните видови вишо

и високо образование; подеднаков распоред ка учениците и сту-

дентите од различните видови на образование во ученичките 
и студентските домови; непостоење ка привилегирани од- 
носи во распоредот ка ученичките и студентските стипенции,

кредити и учебници; непостоеше значајни разлики во училишни-

тезгради и нивната опременост со кабинети, училишен инвектар,

нагледни средства и сл.; потоа, непостоење значајни разлики

во стручната подготовка на наставниците во различните видови

средно и високо образование, како и што поголемо изедначува-

ње на критериумите за оценување; бришење на хиерархискиот си-

стем на знаења преку усогласување на наставните планови и про-

грами; овозможување на што послободен премин од еден вид учи-

лиште во друг во рамките на кстиот степен на образование и

еднакво третирање на учекиците од сите видови училишта. од сред-

ното образование при уписот на вишото и високото образование

ктн.
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Меѓутоа, социјалистичкото самоуправно општество, ка- 

ко што е веќе порано истакнато, не настанува врз својата соп- 

ствена основа, туку како преодно општество, општество во по- 

стојано движење и трансформација; движење и промени кои ce вр- 

шат низ општествени противречности , кои во определени периоди 

или фази од неговиот развиток можат толку да ce заострат така 

што не само го попречуваат понатамошниот брз развиток туку 

претставуваат и извор на репродукција на старите односи на 

отуѓување на луѓето, односи на потчинување и експлоатацкja.

Ce разбира дека овде ќе ce анализираат само оние 

општествени противречности кои произлегуваат од поделбата на 

трудот и социјалната структура на социјалистичкото самоуправ- 

но општество и кои влијаат врз образовните можности на деца- 

та и младината со потекло од различните општествени класи и 

слоеви.

Во таквите услови општествената поделба на трудот, 

особено поделбата на умствен и физички труд може толку да ce 

зацврсти и во рамките на одредена етапа на социјалистичкиот 

развиток да претставува силен извор на два вида општествени 

противречности: 1) противречност меѓу селото и градот и 2) пр< 

тивречност меѓу општествено-економската положба, начикот на 

живеење и интересите на работничката класа и општествено-еко- 

номската положба, начинот на живеење и интересите на, од неа, 

посебно издвоениот управувачки општествен слој - бирократија- 

та или технократијата или, пак, нивната симбиоза - техноби- 

рократијата.
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Градот со својата мрежа од предучилишни установи

(детски јасли, забавкшта и детски градинки), систематски и

стручно Ерши одредено воспитно влијание, природно, во самиот

детски колектив каков што не е познат на село. Ефектот на ова

систематско и стручно воспитно влијание врз децата во градо-

вите мошне значајно го засилува, го надополнува и зголемува

организираното семејно воспитување, кое исто така има пого-

лем ефект- во однос на селсќото семејно воспитување. Култур-

но-образовното ниво на родителите од градските семејства да-

леку е повисоко од соодветното кај селските семејства, кое
37/обично не е повисоко од основното образование. Воспитно- 

то влијание врз децата во градските средини значајно го зго- 

лемуваат и средствата за масовна комуникациja, печатот и ли- 

тературата, филмот, a пред cé - радиото и телевизијата. Осо- 

бено телевизијата значајно го проширува фондот поими кај де- 

тето со својата аудовизуелна особина. Така, пред.да стапат на 

нов животен пат - основното училиште, децата од село и град, 

особено оние од повисоките немануелни општествени слоеви, зна- 

чајно ce диференцкраат во поглед на нивните можности и успех 

во учењето. Значи, тие не зависат од самите нив, туку, пред 

cé, од различните воспитни влијанија на средините на кои им

37/ Л. Маласи истакнува дека "нивото на образование и степе- 
нот на модернизацијa на земјоделството навистина ce по- 
врзани. Во условите на американското земјоделство, голем 
број земјоделци можат да ce здобијат со образование од 
типот земјоделски факултет илк school3 ... но
во услови на полузастарено или традиционално земјодел- 
ство, нема место за учени луѓе. Ниското рамниште на раз- 
вој на земјоделството ги намалува можностите за прифаќа- 
ње на образованите лица. Ако модернизацијата_на селскиот 
живот не оди паралелно со развојот на образованието,е не- 
избежно што тоа го забрзува иселувањето од селото, бидеј- 
ќи иселувањето на заинтересираниот му изгледа како един- 
ствено средство да го валоризира своето знаење, да го по- 
добри својот приход, да го промени својот начин на живе- 
ење" (Malassis L., Ruralité, Education, Developement,
Les presses de L' UNESCO, Paris, 1975, p. 10).
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припаѓаат. Во целост земено, социјализацијата на индивидуата 

што ce врши во градската средина е мошне значајна, како во 

проширувањето на фондот поими и одредени знаења, така к во 

будењето и развивањето на нејзините склоности (диспозиции) 

додека, пак, спротивно социјализацијата на индивидуата од 

село, влијае сопирачки врз нив.

На тој начин de facto прелиминарната селекција не 

настапува. во средното училиште туку уште многу порано, т.е. 

пред стартот на децата во основното училиште. Овде под пои- 

мот "селекција" во пошироко значење ce подразбираат сите со- 

цијални процеси кои спонтано и свесно организирани дејству- 

ваат врз социјализацијата на децата и младкната во рамките 

на определени општествени класи и слоеви, семејства, образо- 

вните институции од сите степени како и во рамките на опре- 

делени селски и градски населби; - социјални процеси и чкни- 

тели кои го сопираат или го фаворизираат пристапот ка деца- 

та и младината кон средното и високото образование.

Меѓутоа, не е само оваа почетна (стартна) нееднак-

вост на децата во училиштето. Cera и училиштето настапува ка-

ко фактор што го продлабочува и проширува јазот меѓу вака,

уште на почетокот издиференцираните ученици. Имено, училиш-

ната мрежа на основното образование не е подеднакво распро-

странетав град и на село. Секое село нема осумгодишно учили-

ште. Оттука е мошне намалена и достапноста на ученицкте од

најоддалечените села. Овие ученици ce принудени повеќето од

38/ Нешто слична дефиниција на поимот "селекција" во образо- 
ванието дава и Ј. Шчепански, вкд., Szczepanski J. Pro
blèmes sociologiques de l'enseignement supérieur en Po
logne, op. cit., p. 26.
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своето слободно време да го минуваат во пешачење отколку во 

учење, или пак уште полошо - да ce откажат од школувањето. 

Селските училишта значително заостануваат зад градските во 

поглед на својата современа материјална опременост за успеш- 

но изведување на наставата. Во добар дел наставата во учили- 

штата на село ce изведува нестручно поради несоодветната или 

недоволна училишна подготовка на наставниците и поради непо- 

стоење на- современи нагледни средства кли нефункционалност 

на училниците за нивна примена. Учениците од село ce поогра- 

ничени во можноста за посета ка фабрики, театри, музеи, ли- 

ковни изложби или позначајни музички претстави. Ако кон ова 

ce надоврзе и фактот дека учениците од село обично ce во го- 

лема мера лкшени од родителска контрола и помош во совладу- 

вањето на наставниот материјал, тогаш е очигледна предноста 

на учениците од град во можностите за успех и напредување.

Оттука, со стапувањето на децата од село во повисо- 

ките степени на образование - средното и високото, нивните 

можности за напредување и успех значително ce разликуваат од 

оние на учениците и студентите в град и веројатно причиките 

за социјалниот распоред на учениците и студентите може да ce 

бараат и во изложените разлики и нееднаквости. Всушност, во 

изборот на видот на средното и високото образование ученици- 

те ce ограничени исто како што е целокупниот селски живот ог- 

раничен, стеснет, живот што ce наоѓа на територијата од про- 

цесите во конкретното глобално општество. Селанецот, откога 

ги "стекна првите можности да ги школува децата во училиште- 
то, па макар по животнкот пат по кој своевремено тргнал Ивица
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Кичмановиќ, имал претстава да го школува синот, a во поново

време и ќерката 'за да не ce мачи како мене и за да не живее

кучешки' или 'за да не работи', за да биде 'свој човек за

да биде 'господин'. Значи, во селанската претстава, луѓето
39 /ce образуваат за да бидат 'некој и нешто'". Понатаму, за 

целокупната скала на занимања и условите под кои тие ce сте- 

кнуваат и учат нив малку или воопшто не им ce познати. Нај- 

блиските до земјоделското занимање ce мануелните работнички 

занимања и затоа, во поголем бро ј , младината од село нив ги 

бкра, сметајќи притоа дека со напуштањето на земјоделството - 

како вид на дејност, и селото - како начин на живеење, соци- 

јално ce "подвижни нагоре", иако објективно земено, тоа не 

мора секогаш да значи.

Противречноста меѓу општествено-економската положба 

начинот на живеење и интересите на работничката класа и опште 

ствената положба, начинот на живеење и интересите на бирокра- 

тијата и технократијата или технобирократијата чија основа е 

поделбата на физички и умствен труд, државната согтственост и 

неразвиеност на соцкјалистичкото самоуправување и нејзиното 

влијание врз процесот на социјализација на индивидуата, a осо 

бено во тој процес на можностите за образование на децата на 

овие поларизирани класно-социјални групи, карактеристично е 

дека монополот на општествената моќ што го има технобирокра- 

тијата доведува не само до монопол на одлучување и распредел- 
ба на вишокот на трудот во производствената сфера, туку и до 

одреден монопол ка образование. Особено таа ги запоседнува и 

монополизира оние видови средно и високо образование кои нај-

39/ Šuvar Ѕ., Škola i tvornica, op. cit., s . 93.
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успешно водат кон најзначајните (раководни) и привилегирани зани- 

мања. На тој начин таа го врши своето самообновување. Ова го 

остварува со неспоредливо повисоките материјални приходи и 

повисокото образовно рамниште и поради тоа што своите коре- 

ни таа ги зацврстува и во различните образовни установи. По- 

тоа, таа врши одредено влијание и врз видот, обемот и содржи- 

ната на образованието, т.е. врз наставните планови и програ- 

ми за одделни видови образбвание (средно и високо). Оттука 

произлегува дека бирократскиот или технократскиот слој на сво- 

ите потомци им укажува далеку поповолни можности за 

образование отколку работничката класа ка своите деца.

Во зависност од степенот на заостреност на против- 

речностите во рамките на постојната соцкјална структура, ин- 

дивидуата може "полесно" или "потешко" да го менува не само 

своето основно занимаше, туку и општествената положба, начи- 

нот на живеење и општествената моќ, т.е. преминување од едек 

општествен слој во друг или од една општествена класа во дру- 

га. Тоа преминување од еден слој во друг или од една класа во 

друга овде ce означува како промена во социјалната структура. 

Таа може да ce посматра во два осковни временски распона: ме- 

ѓугенерациски и во рамките на една генерација. Ео овој труд 

ce разгледува еден вид меѓугенерациска социјална промена и тоа 

мекување на онаа општествена положба во социјалната структу- 

ра до кои може да ce дојде или ce доаѓа меѓу две непосредни 

генерации на исти семејства (татковци и синови) преку школува- 

ње на нивните деца низ вишото и високото образование. Ова по- 

местување во социјалната структура не мора секогаш да значк 

и менување на општествениот слој или класа, бидејќи, како што
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е претходно изложено, и слојот и класата не ce хомогени оп- 

штествени групи. Но во одредени историски општествени усло- 

ви на развој на социјалистичкото општество не ce доаѓа само 

до значајни кндивидуални социјални промени во социјалната 

структура, туку и до колективна, т.е. до менување на отитес- 

твената положба на одредени слоеви или класи. Овој вид соци- 

јални промени во социјалната структура ce мошне значајни и 

интересни- за социолошко истражување.

Како што е претходно изложено, одреден општествен 

слој сочинуваат лица со иста или слична општествено-економска 

положба, ист или сличен начин на живеење и иста или слична оп 

штествена моќ. Главните елементи според кои ce разликуваат оп 

штествените слоеви шематски ce прикажани на цртежот 1 (Шема А) 

Основата на слојното диференцирање е поделбата на трудот (при 

мер на физички и умствен труд). Овој елемент детерминистички 

влијае врз општествената моќ и висината на доходот на припад- 

ниците кај одреден слој, како и на самиот слој како општестве 

на група. Карактерот на трудот (пример физички кли умствен), 

општествената моќ к висината ка доходот на општествениот слој 

непосредно влијаат врз начинот на живеење, врз интересите K a 

no и врз животните можности на неговите припадници. Сите на- 

значени елементи на општествениот слој ja определуваат опште- 

ствената свест на слојот. Општествената свест на слојот и по- 

себниот начин на живеење ja формулираат слојната "поткултура" 

Таа ги опфаќа специфичните претстави за начинот на живеење, 

општествените односи за "добро" и "лошо" поведение, обемот 

на културните потреби, видот на општествените контакти, начи- 

нот на користење на слободното време; потоа, претстави за на-
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чинот на воспитување и нивото на образование, значењето што 

им ce придава ка некои занимања,симболи, јазичните специфич- 

ности, религиозните претстави, најосновните морални норми и 

вредносни ставови. Оваа слојна "поткултура" влијае и го овоз- 

можува интензивното одвивање на неформалните односи меѓу при- 

падниците на ист слој како што ce, ка пример, склопувањето 

бракови и пријателство, заедничко поминување на слободното 

време и слично, и таа игра'значајна улога и во процесот на 

"послојување" на индивидуата.

Овој процес на послојување претежно ce врши преку 

семејството. Дури мерките на изедначување на условите на жи- 

веење и школување во рамките на целината на социјалистичкото 

општество не мораат да ги премавнуваат силите кои условуваат 

поврзаност на интелектуалната способност кај децата к семеј- 

ните фактори - општествено-економската положба. и нивото на 

образовакие на родителите. Оттука, од општествено-економска- 

та положба на семејството, односко од неговата припадност на 

одреден општествен слој, зависи постигањето на одреден доход, 

одредено образовно рамниште и одреден обем и вид ка потреби 

кои заедно влијаат врз сфаќањето за начинот на воспитување 

на децата. Сите посочени фактори во системот на каузална ве- 

рига влијаат врз големината и видот на аспирациите на семеј- 

ството (шема А^). Така елементите на семејната општествено- 

економска положба, како целина на поврзани чинители, ja од- 

редуваат стартната положба на децата (шема А^). Значи, сама- 

та општествено-економска положба на семејството непосредно 

ja одредува почетката слојна и класна положба на неговите fle

rta, a со самото тоа и нивната појдовна основа во животот.
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Во процесот на социјализациja ка индивидуата, a осо- 

бено во развивањето на одделните склоности на индивидуата и 

можностите за образование интегрално решавачки влијаат два 

семејни фактора: висината на материјалните приходи на семеј- 

ството и образовното ниво и културните традиции на семејство- 

то. Овие фактори непосредно ги одредуваат и аспирациите на 

семејството. Во тој 'поглед селските и мануелните работнички 

семејства. значајно ce разликуваат од немануелните, особено 

од оние "поЕисоките" во социјалната скала.

За семејствата со ниски материјални приходи и во 

услови кога училиштето е бесплатно, посетувањето на нивните 

млади членови на средното и особено на високото образование е 

проследено со многу лишувања од задоволувањето на потребите 

на семејството. Потребите на децата за школување ги смалува- 

ат и така недоволните материјални приходи, затоа што кога би
# стапиле ка работа младите члекови што ce школуваат, значител- 

но би ги зголемиле материјалните приходи на семејството,•a 

со тоа би ce подобрил и нивниот животен стандард. но, иако 

ce во крајна линија решавачки материјалните можности на се- 

мејствата за школување на децата, сепак тие ce испреплету- 

ваат со различната спремност ка родителите да ce "жртвуваат" 

за школување на своите деца, што е во зависност од видот на 

нивните аспирации. Типичен пример за ова претставуваат некои 

интелектуални групи (наставниците) чиишто семејства, според 

висината на материјалните приходи, ce наоѓаат на нивото од 

некои мануелни работнички семејства, но за разлика од овие - 

тие покажуваат многу поголема спремност за "жртвување", за

школување на своите деца. Тоа е и логично поради повисокото
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образовко ниво, културните традиции и аспирации што гк имаат 

овие интелектуални семејства.

Семејството со своите материјални приходи, образов-

ното ниво и културно-традиционалните вредности, начинот на

живеење, потребите и нивото на аспирации влијае и врз дифе-

ренцирањето на амбициите (желбите) и мотивите на своите мла-

ди членови. Овие амбиции и мотиви, како резултат од акуму-

лираното дејство на претходните чинители влијаат како врз под-

готвувањето, размислувањето така и врз конечната одлука на

кндивидуата -за избор на занимањето, професијата, односно ви-

дот на високото образование. Несомнено е дека одлуката за ис-

праќање на своето дете на некој факултет (високо образование)

"често ce донесува мошне рано, дека таа понекогаш е предори-

ентирана дури и пред детето да е во состојба да ce изјасни
„ 40/во врска со тоа' Ова е покарактеристично кај "повисоките"

немануелни слоеви, отколку кај мануелните работнички и земјо- 

делски, особено кај неквалификуваните кои во тој поглед деј- 

ствуваат мошне д е м о т и в и р а ч к и .

Покмот "мотив" може да ce определи како осознава- 

ње на индивидуата во поглед на задоволување на потребата за 

образование. Оттука, мотивот секогаш е сврзан со потребите 

на поединецот, со расчленување и оцена на појавите кои има- 

ат смисла за човекот. A со тоа ce определува разликата меѓу 

мотивот и стимулсот. Стимулсите истапуваат како целокупност 

на кадворешни движечки причини кон дејствие. Ео самиот сп- 

штествен поредок стимулсите ce јавуваат како фундаментални 

социјални фактори. Мотивот може да ce јави како резултат на

40/ Szczepanski Ј., op. cit., р. 62.
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сложено осмислување на барањата на разни степени на општост:

од осознавањето на правата и непосредна полза на дадекото

дејствие до осмислување на целината на сите фактори кои сто-

јат зад нив. Индивидуата може да учи за тоа за да би ce за-

пишале на универзитет и тоа да го сфаќа како самоцел. Но таа

може во учењето да види услови без кои не може да ce занима-
41/ва со саканото занимање. ' На тоз начин ce покажува дека 

мотивите и стимулсите ce tććho заемно поврзани во дијалекти- 
ката на практичното дејствување. Сепак, иако мотивот е вна- 

трешно осознавање и поттикнување кон активност на индивиду- 

ата за остварување на определена цел (пример, да ce заврши 

високо образование), сепак претпоставува и настанува под деј- 

ство и во рамките на определен социјален контекст (семејство- 

то, слојот, класата итн.).

Успехот во постигнувањето на определена цел обично 

доведува до поставување на нови цели и мотивираност и акција 

на постигнувањето на новата цел која може да стои повисоко 

од претходната, но која е исто така зависна од класно-слојна- 

та припадност на поединецот и можноста за нејзино успешно ос- 

тварување. Мегутоа, реагирањето не само на успехот туку пред 

cé и на неуспехот во остварувањето на определена цел (пркмер 

да ce заврши определен вид високо образование), значајно ce 

разликува во зависност од припадноста на определена класа или 

општествен слој. Така припадноста на немануелните интелекту- 

ални слоеви обкчно доведува до тоа индивидуата која доживеала 

неуспех во постигнувањето на целта да заврши определен факул-

тет, да биде силно поттикнувана и охрабрувана од амбициите
41/ Вид. Вершловскии Г.С. и Лесохина Л., Методика и организа- 

цич социологого-педагогического иследованил мотивации уче- 
ник рабочеи молодежи, во ккигата "Социлоогкческие пробле- 
мн образованил и воспитаниД',' оп. цит., с. 49.
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(и слојната поткултура) на нејзкното семејство и пријатели 

да ce обиде уште еднаш да ja постигне поставената цел. Пре- 

ку јаките врски што ги имаат овие слоеви со високите обра- 

зовни установи А овозможува повторно да ja постигне својата 

цел често гледајќи и "низ прсти" кли преку можноста за та- 

канаречените "интервенции".*На своите припадкици ова неможатл

или во значително помала мера, да км го овозможат мануелки- 

те работнички и селски слофви.

Конкретна_формулацида_на_основните_хипотези

Тргнувајќи од разработката на основните поими и 

претпоставки на кстражувањето конкретно ce формулкра след- 
ната општа хипотеза:

Социјалната структура влијае врз можностите за сту 

дирање и посебно врз изборот на видот на вишото и високото 

образование; врз другарувањето меѓу студентите и врз нивниот 

успех во студиите.

Ова влијание на социјалната структура врз изборот 

на факултетот, високата и виша школа, врз другарувањето Me
ry студентите и врз нивниот успех, операционално, во анали- 

зата што следи, ќе ce разгледува низ следните чинители како 
независни варијабли: 1) закимањето на родителите на студен- 

тот; 2) просечниот месечен дохсд по член на семејство на сту 

дентот и 3) степенот на образованке на родктелите на студен- 

тот. Овие чинители или независни варијабли од социјалната 

структура нивното влијание ќе ce разгледува поединечно и ин- 
тегрално со цел да ce определи степенот и специфичноста на 
нивното дејство.
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Ce разбира дека дејството на овие чинктели или во 

целина на социјалната структура врз можностите за студирање 

на младината од различните општествени класи к слоевк, осо- 

бено ка оние од мануелните работнички и селски слоеви значи- 

телно ce намалува кли ублажува доколку во социјалистичкото 

самоуправно општество постои развиен систем на социјална "ко- 

ректура", т.е. планско и систематско доделување на ученички 

и студентски стипенции и кредити, доволен број ученички и 

студентски домови, доволко развиени високообразовни (факул- 

тетски) библиотеки опремени со потребните учебници и струч- 

ка лктература; разнк дотацки за поевтинување на студентски- 

от стакдард и сл.

Од општата хипотеза ќе ce извлечат следните посе- 

бни хипотези:

1. Социјалната структура влијае врз изборот ка ви- 

дот на високото и вишото образование така што студентите од 

немануелните слоеви во позначајна мера ги избираат оние ви- 

дови на високо образование кои ce "покоњуктурни*и кои повеќе 

и побрзо водат кон поклучните општествени позиции.

А. Висината на просечниот месечен доход по член на 

семејство на студентите влијае врз изборот на видот на висо- 

кото и вишото образование.

Б . Степенот на образование на родителите на студен- 

тите влијае врз изборот на видот на високото и вишото образо-
вание
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Во комбинирањето на дејството на овие компонентк на 
соцкјалната структура ќе ce согледа и степенот ка нивното вли- 
јание.

2. Врз изборот на видот на високото и вишото образо- 
вакие влијаат и други чинители како што ce регионалното поте- 
кло на студектите (село - град), видот на завршеното средно 
училиште, успехот во средното училиште, половата структура 
на студентите и сл. ••

Така на пример, противречноста меѓу селото и градот 
влијае врз образовните можности и изборот ка видот на високо- 
то и вишото образовакие: селектнвните механизми пред основ- 
иото, пред средното и особено пред високото образование мошке 
посилно ce изразени кај децата и младината од село отколку од 
градот.

Веќе на определек начин од влијанието на социјал- 
ната структура на студентите, особено од застапеноста на зем- 
јоделскиот слој во вишото и еисокото образование може да ce 
согледа влијанието на противречноста меѓу селото и градот к 
нејзиното влкјание врз изборот на видот на вишото к високото 
образование, но сепак поцелосно согледување дава нивното ме- 
ѓусебно споредување со оглед на фактот дека во селото населе- 
нието не е хомогено во поглед иа вршењето на земјоделската 
дејност, т.е. постојат домаќинства кои ce од мешан тип к од 
чисто неземјоделски вид, како што постојат и градски домаќин- 
ства кои ce занимаваат со земјоделие, без разлика што тоа за
него не е карактеристично.
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3. Социјалната структура на студентите влијае врз 

прЈизото размислување за идната професија на детето, односно 

за изборот на видот на високото образование така што тоа вли- 

јание е многу порано кај немануелните слоеви отколку кај ма- 

нуелните.

4. Социјалната структура влијае врз конечната од- 

лука за студирање и за видот на студии во смисла на тоа што 

таа одлука порано ce донесува (пред или за време на средно-

то училиште) кај студентите од немануелно потекло, отколку кај 

студентите од мануелно потекло.

Како што ce гледа овие хипотези (третата и четврта- 

та) произлегуваат од општата за влијанието на социјалната 

структура врз социјализацијата на кндивидуата и врз можности- 

те за студирање на средношколската младина и врз нејзиниот 

избор на видот на високото и вишото образование.

5. Социјалната структура влијае и врз другарувањето 

на студентите така што студентот за најдобар другар значител- 

но повеќе го избира и го има оној свој врсник што има исто 

или многу блиско социјално потекло.

6. Социјалната структура на студентите влијае врз 

нивното меѓусебно помагање во студирањето, односко подготву- 

вањето на испитите така што во позначајна мера студентите од 

исто или слично социјално потекло ce здружуваат за заедничко 

подготвување на испитите.

7. Социјалната структура на студентите влијае и врз 

изборот на девојка или младич така што тој избор претежно ce 

вршк во рамките на исто или слично социјално потекло.
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Ео оваа смисла треба да ce очекува дека социјална- 

та структура на студентите влијае и врз изборот на друштво за 

поминување на слободното време.

Сето ова произлегува од општата социјализација на 

студентите во која класната и слојната поткултура ги опреде- 

лува рамките и критериумите за другарите, односно друштвото 

на своите членови за "добар" и "лош" другар и сл. Впрочем тоа 

претставува своевидно отсликување ка социјалното структуира- 

ње и групирање во целината на конкретното југословенско, од- 

носно македонско општество. Колку тоа е поизразено и поинтен- 

зивно толку и социјалното групирање и диференцирање на студен- 

тите е поголемо и поинтензивко.

8. Социјалната структура влијае врз успехот на сту- 

дентите во студиите така што студентите од работничките и зем- 

јоделските слоеви покажуваат понезадоволителен (послаб) успех 

од студентите со потекло од немануелните слоеви.

А. Висината на просечниот месечен доход по член на 

семејство на студентите влијае врз успехот во студиите.

Б. Степенот на образованке на родителите на студен- 

тите влијае врз нквниот успех во студиите.

Влијанието на социјалната структура и нејзините ком- 

поненти врз успехот на студенхите е комулативно, но сепак мо- 

же да ce очекува дека степенот на образование на родителите 

посилно да влијае отколку висината на просечниот месечен дохо, 

по член на семејство.

Врз успехот на студентите за време на нивните сту- 

дии влијаат и други чинители како што ce: регионалното потекл
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ка студентите (село - град); вкдот на завршеното средно учи- 

лиште и успехот во средното училиште како и половата структу- 

ра на студентите.

9. Социјалната структура на студентите влијае и врз 

ефикасноста, односно времетраењето на нивните студии.

- Покрај ова, врз времетраењето на студиите влијаат 

и други чинители: регионалното потекло на студентите, однос- 

но противречноста меѓу селото и градот; успехот во средното 

училиште, видот на средното и високото образование, полова- 

та структура на студентите и сл.

Врз целокупниот процес на студирање, особено во из- 

борот на видот на високото образование и успехот во студира- 

њето, значајно место има и социјалната помош на студентите, 

изразена, пред cé, преку доделувањето на студентски стипен- 

дии, кредити и студентски домови и ресторани и тоа претежно 

за оние студенти кои имаат најмногу потреба за кив, a тоа ce 

студентите од работничко и земјоделско потекло.

2. МЕТОДОТ И ПОСТАПКИТЕ ПРИМЕНЕТИ ВО 
ИСТРАЖУВАЊЕТО

а) Приод_кон_проблемот_на_истражувањето

Ова истражуваље ce надоврзува на претходното мое 

истражување за влијанието на социјалното потекло на ученици- 

те во средното образование и неговото влијание врз изборот 

на видот на училкштето, врз нивното групирање во училиште- 

то и надвор од него, врз успехот во учењето и врз аспираци-

ите за продолжување на школувањето во установите ка вксското
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образование. Oßa истражување беше реализирано во учебната

1969/70 година во средните училишта во Скопје и всушност

ja претставува мојата магистерска теза која е одбранета во
42/јуни 1971 година. '

Ce разбира дека социјалната структура влијае не 

само во средното образование, туку и во вишото и високото, 

па оттука моето интересирање да ce види како и колку таа вли- 

јае врз азборот на видот на- вишото и високото образование, 

врз меѓусебното другарување и врз успехот во студиите. Ис- 

тражувањето на оваа тема го започнав во текот на 1973 годи- 

на, запознавајќи ce прво со нецелосните статистички подато- 

ци, со проучувањето на соодветната лктература што е истражу- 

вано и пишувано во Југославија и во светски рамки, со што и 

настана проектот на истражување. Самото емпириско прибирање 

на податоци е извршено во текот на учебната 1974/75 година, 

при што е собран мошне обемен емпириски материјал, кој ба- 

раше подолго време да ce среди и обработи со цел да ce ис- 

корксти во анализата и докажувашето на изнесените претпостав- 

ки. Со тоа ce заокружува сликата за влијанието на социјална- 

та структура во средното и високото, a со тоа и во целокуп- 
ниот систем на образование.

Но пред да ce изнесат начинот, постапките и сред- 

ствата на прибирање на емпирискиот материјал што, секако, 

беа обусловени од теориската разработка на истражувачкиот 
проблем и поимите што ce сврзаки со него, неопходно е да ce 

укаже на методолошкиот приод.

42/ Вид. Георгиевски м-р Петре, Социјалното потекло и живот- 
ната ориентација на средношколската младина, Институт за 
социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 1972.
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Имено, од овој аспект, ова истражување ce каракте- 

ризира со следното: прво, тоа ce обкдува и истовремено насто- 

јува да ги проучи и согледа причинските врски меѓу социјал- 
ната структура на студентите и изборот на видот на високото 

и вишото образование; социјалната структура и другарувањето 

и пошироко во меѓусебните однесувања на студентите и меѓу со- 

цијалната структура 'и успехот и ефикасноста (времетраењето) 

во студирањето; второ, ова'истражување има и описен карактер, 

т.е. утврдување на основните белези ка некоја варијабла и 

трето, тоа има хевристичка улога, т.е. давање на определеки 

насоки за понатамошно систематско испитување на кекои поја- 

ви што ce во врска со ова или, пак, произлегуваат од ова ис- 

тражување.

Ce разбира дека во секое научно истражување во оп- 

штествените наукк, овие три основни особини на истражување- 

то меѓусебно тесно ce поврзани и испреплетени. Така на при- 

мер, без прецизек и опсежен опис на испитуваната општестве- 

на појава тешко може да ce откријат причинско-последичните 

врски меѓу две или повеќе појави, a без сето тоа не може ус- 

пешко да ce укажува и на проблемите к појавите кои ce во оп- 

ределена врска со испитуваната појава, a кои бараат посисте- 

матско научно посматрање и проучување.

Покрај влијанието на социјалката структура врз из- 

борот на факултетот, меѓусебното другарување и успехот во сту- 

диите, влијаат и други фактори или чинители, меѓу кои можат 

да ce спомнат следнкте: успехот во средното образование, вре- 

метраењето на припремањето на испитите и систематичноста во
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студирањето воопшто, неформалните пријателски групи, сред- 

ствата на масовна комуникација (меѓу кои посебно телевизи- 

јата, начинот и квалитетот на изведување на наставата и сл.

Но кога и ce расчленува влијанието на одделни фактори тешко 

е целосно да ce измери во чиста форма и квантитативно да ce 

изрази, пред cé затоа што ова влијание не ce остварува авто- 

номно и одвоено, туку едновремено и во заемна поврзаност и 

дејствие со другите чинители. Оттука, тоталниот резултат на 

влијанието на многубројните чинители може само условно да ce 

разложи на одделни белези. Освен тоа, методолошката постапка 

на повеќеструка корелација што дава обопштен квантитативен 

(математички) кзраз на Елијанието на одделните чинители, ов- 

де не е применлива, затоа што многу чкнители од социјална 

природа (занимањето на родителите и соцкјалната припадност 

на семејството, противречноста меѓу селото и градот, типот 

на завршеното средно училиште и сл.) не можат квантитативно 

да ce изразат.

Во оваа смисла ce јавува и еден друг вид тешкотии 

што ce состои во неможноста целосно да ce операционализираат 

определени поими изнесени во поимно-хипотетичката рамка на 

истражувањето. Така, на пример, за начикот на живеење на од- 

делни општествени слоеви и на нивните пркпадници тешко е во 

потполност да ce соберат емпириски податоци, особено за сите 

страни на процесот на социјализациja. Исто е прашањето со кул 

хурното рамниште и традиционалните вредности кои значајно вли 

јаат врз процесот на воспитување и можностите за образование, 

односно за погледите, сфаќањата и аспирациите за образование 

на децата и младината со потекло од различните ошитествени
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слоеви. Како квалитативен и во извесна смисла квантитативен 

атрибут е земено образованието на родителите, кое во основа 

го определува културното рамниште, но сепак само во основа и 

можеби во крајна линија, бидејќи врз него дејствуваат и дру- 

ги чинители.

Во ова истражување ce тргнува (основниот методоло- 

шки приод) од конкретната социјална структура во СР Македони- 

ја и промените кои настанале во неа во последните дваесетина 

години; од одредени елементи за начинот на живеење на оддел- 

ките општествени слоеви; за нивната општествена моќ и опре- 

делено културно рамниште. Согледувајќи ги конкретните против- 

речности во социјалната структура на Македонија во посматра- 

ниот период, токму ce тргнува од општествената положба, опште- 

ствената моќ и културното рамниште на работничката класа (и 

нејзините слоеви) во споредување со општествената положба, оп- 

штествената моќ и културното рамниште на немануелните (нера- 

ботничките) општествени слоеви. Ваквиот приод ќе ce следи и 

врз проучувањето на влијанието на социјалната структура во 

високото образование, пред cé, врз изборот на видот на вишо- 

то и високото школство, врз другарувањето меѓу студентите и 

врз нивнкот успех во студиите. Поради тоа, веднаш по овие ме- 

тодолошки напомени и образложенија следи едно поглавје за со- 

цијалната структура на СР Македонија, промените во неа и оп- 

штествено-економската положба, општествената моќ и културно-

то рамниште на одделните општествени слоеви.
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Ce разбира дека докрај не можат да ce разберат вли- 

јанието на социјалната структура врз високото и вишото обра- 

зование доколку не ce "фрли" еден поглед и врз развојот на 

ова образование во нашата Република по ослободувањето и тоа 

според следните основни белези: развој според отворањето на 

одделни високошколски установи, движењето ка бројот на студен- 

тите (на запишаните и дипломираните); движењето на бројот на 

наставниците и сл. ••

б ) Примерок

Целите на примерокот за ова истражување непосредно 

произлегоа од целите на истражувањето што ce изнесени во уво- 

дот. Имено, целта на примерокот ce состои во тоа да ce оеоз- 
можи релативно брзо и поевтино да ce приберат релевантни по- 

датоци со доволна систематичност и прецизност, и на тој начин 

да ce создаде статистичка основа за анализа на социјалната 

структура и нејзиното влијание врз изборот на видот на вишо- 

то и високото образование, врз другарувањето меѓу студентите 

к врз нивниот успех во студирањето..

Ваквата цел на примерокот капоредно влијаеше врз 

дефинкрањето на основнкот збир на единиците на посматрање. 

Основниот скуп го сочинуваат скте виши и високошколски уста- 

нови со сите студенти во СР Македонија во почетокот на учеб- 

ната 1974/75 година. Тогаш постоеја дваесет виши и вксоки об- 
разовни установн со вкупно околу 38.000 редовни и вонредни 

студенти. Со цел да ce определи репрезентативноста на приме- 

рокот и да ce овозможи случаен избор на секундарните единици

на посматрање, направен е речкси целосен попис на сите сту-



307

денти во наведената учебна година според претходно подготвен

образец или пописен лист - "Студентски лист - 1" според сле-

дните белези: место (град) на високошколската установа и неј-

зиното име, насока, група, семестар, презиме и име на студен-

тот, "режим" на студирање (редовно, вонредно), пол на студен-

тот, националност; постојано место на живеење, занимање на

таткото; степен на образование на таткото на студентот; успех

во средно-то образованке; среден успех на студии; дали прима
43/стипендија или студентски кредит. Овој пописен "Студентски 

лист - 1" беше благовремено доставен преку писмо од Ректора- 

тот на Универзитетот "Кирил и Методиј" од Скопје и Институ- 

тот за социолошки и политичко-правни истражувања до сите ви- 

ши и високообразовни установи во Републикава и беше вклопен 

со пријавите за запишување на студентите во септември, т.е. 

во пријавниот рок за запишување во учебната 1974/75 година.

На тој начин по завршениот упис во септемврискиот редовен к 

ноемврискиот дополнителен (за оние студенти кои имаа заоста- 

нати испити од претходната учебна година) добиеки ce и упо- 

требливи за обработка 34.414 пописни листови, од кои 26.338 

за редовни студенти и 8.076 за вонредни студенти. Треба да 

ce одбележи дека овој вкупен број (34.414) на студенти во 

учебната 1974/75 година ce разликува од статистичките пода- 

тоци според кои вкупниот број изнесува 37.499 редовни и вон- 

редни студенти, a според Извештајот на Универзитетот "Кирил 

и Методиј" тој број изнесува 32.389 студенти, не сметајќи ги 

веројатно вишите школи во Републикава.

43/ Вид. Прилог 1
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Така,во однос на вкупниот број на студенти што го 

дава статистиката, не ce пополнети околу три илјади ппписнк 

листови од кои еден дел студенти не ги вратиле заедно со 

пријавите за запишување, a еден дел беа неупотребливи за об- 

работка, бидејќк беа само делумно пополнети. Сепак тоа ке ja 

намалува вкупната релевантност и доверливост на основниот зби^ 

на единиците на посматрање од кои, ce избраа секундарните еди- 

ници, односно вкупниот број•на студенти во примерокот со цел 

тие да ce анкетираат.

Вака добиените пополнети студентски листови ce оз- 

начија со кумулативни броеви од 0-34414, ce исшифрираа и ма- 

шински ce обработија. Меѓутоа, сепак примерокот, т.е. секун- 

дарните единици на посматрање не ce избраа од вкупниот број 

студенти (34.414), туку од вкупниот број на редовни студенти 

(26.338). Така, со оглед на тоа што на пописните лнстови бе- 

ше назначено името и презимето на студентите ce каправија ко- 

мулативни списоци спрема видот ка високообразовната установа 

по студиски години така што единиците на посматрање во приме- 

рокот ce избрани според таблицата на случајните броеви про- 

центуално според вкупниот број на студенти од секоја образов- 
на установа cé до крајната граница на големината на примеро- 

кот која беше претходно определена. Оттука типот на примеро- 

кот е' случаен избор на секундарните единици на посматрање.

Во планирањето на големината на примерокот ce одлу- 

чив проценката на пропорцијата и на другите параметри на ос- 

ковниот збир да бидат на рамниште на 95-постотно доверливост, 

на која и одговара, според таблицата ка нормалната крива, CTai 

дардна грешка б = 1,96. Со оглед на тоа што ќе ce процекуваат
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пропорции на различни нумерички белези, при одредувањето на 

големината на примерокот беше претпоставена најнеповолна ва- 

ријанта на основниот збир, т.е. 0,25. Таа ќе биде толкава во 

случај кога пропорцијата е еднаква б = 0,5.

Р * Q = (0,5) (0,5) = 0,25

Во таков случај ce определив за толеранција на ин- 

тервал на грешка đ = 0,05.

Големината на примерокот е пресметана според обра-

зецот

п =
2 (— ) 

d2

п = големина на примерокот 
б = стандардна грешка 
d = интервал на грешка

Ако овие ознаки ce заменат со соодветни вредносни 

броеви, ќе ce добие број на единици што треба да ce изберат 

во примерокот.

п
2 0 5

^ 96 
0 ,0 52

3,8416
0,0025 L537

Со оглед дека основниот збир на редовните студенти 

во СР Македонија во' учебната 19 74/75 година изнесува 26.338 

студенти, добиената фреквенција на избирање е поголема од 0,05, 

поради што требаше да ce земе предвид факторот на корекција 

кој е пресметан според образецот:

N1 +
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каде, = број на единици што треба да ce изберат 
од основниот збкр на примарните единици

N = број на единици во основниот збкр

Ако овие знаци ce заменат со нумеричките вредности, 

тогаш ќе ce добие следната големина на примерокот:

п 1537
.!+• 1.537

26.338
1,4 4 8,9 1

што може да ce заокружи н а '1.450 секундарни единици, односно 

што ja претставува големината на примерокот; a тоа изнесува 

5,51% од вкупниот број редовни студенти (26.338).

Репрезентативноста на примерокот е тестирана во од- 

нос на основниот скуп според следните белези: полот на студен- 

тот, занкмањето и образованието на таткото на студентот, по- 

стојаното место на живеење (Скопје, друг град, село) и успе- 

хот во средното училиште. Тоа може да ce согледа од табелите

што следат:



ТАБЕЛА - A
РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СПОРЕД ПОЛОТ И ВИДОТ НА

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ПОПИС - АНКЕТА)
1 1 П о л Г" В к У п Н  Оi Вид на високото M a ш к И 1 Ж е н с К  И 1
I, образование Попис

(осн.стат.м. 1
) Ј

Анкета
(цримерок)

18- Ј - Попис 11 Анкета 11 ГГолис
-  1 

8 1 Анкета

! ПРАВЕН 8,6 11 9,3 111 7,6 111 6,7 ' 811 16,1 11 16,1 "1

ј ЕШШМЗКИ 8,2 111 9,4 111 6,2 181 5,0 11 14,2 111 14,4
! ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ 1,9 1i1 1,8 111 3,3 I11 3,4 111 5,2 11 5,2
Î ФИЛШСШКИ 1,0 111 1,0 111 2,7.

111 2,7 11 3,7 181 3,7
1 ПРЖ)ДН0-МАТЕМАТР1ЧКИ 2,0 !11 1,7 1I 2,3 111 2,7 1

1 4,4 11I 4,3
i МЕДИЦИНСКИ 3,6 11 3,4 111 3,9 I! 4,0 11 7,5 111 7,4
I ЗЕШОДЕЛ(ЖНиУМАРСКИ 3,9 111 3,7 18 0,6 I11 0,8 11! 4,6 18i 4,6
ј АРХИТЕККЖСШ-1РАДЕЖЕН 7,2 11 7,8 1?ј 3,5 I1 3,0 : 11 10,8 i81 10,7
I ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИ 11,7 111 11,8 11 1,1 11! 1,0 111 12,8 !1i 12,8
1 ТЕЈШОЛОЖО-МЕТАЛУШКИ 3,6 1I 4,0 111 2,3 11 1,9 18 5,9

i81 5,9
J ВИСОКИ ШКОЛИ 2,3 111 2,4 !1 2,3 111 2,2 111 4,6 11i 4,6
Î ВРИЈИ ШШЛИ Î 7,1 !1 7,5 1*- Ј_ 3,0 18 2,6 18 10,1

i11 10,1

î CÉ: 61,1
(16.098)

111. - Ј _ _
63,9
(926)

1111
38,9
(10.239)

111 36,1
(524)

188 100,0
(26.337)

!11
100,0
(1.450)

*1 - 15,79 Р > 0,01 } DF = 33 = хи квадрат во однос на вкупниот број ре-
о довни студенти од пописот и анкетата спо-

х2 = 0,01 Р > 0,01 г DF = 11 ред полот и видот на високото образование

X2 = 4,57 Р > 0,01 в DF = 3 х2 = хи квадрат во однос на пописот и анкетата
3 - г 7 само според видот на факултетот, односно

високото образование
v2Х 3 = хи квадрат во однос на пописот и анкетата 

само според полот.
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РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СПОРЕД ПОЛОТ И ВИДОТ НА
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ПОПИС - АНКЕТА)

ТАБЕЛА
во
1

г -  --------- -  - I п о Л

Вид на високото М a ш к И i Ж е н с K  И

Ј образование 
Ј__ _____ _ _ј

Попис
(ссн.стат

1
.М.)_Ј

Анкета
(цримерок)

1a1 Попис
Г"
11 Анкета

ЈПРАВЕН 1 53,3 1!1 57,9 a11 46,7 111 42,1

'еко но м жи ј 57,1
11
Ii 65,1

I111 42,9
i111 34,9

Ј ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ ј 35,9
i1II 34,2

1111 64,1
1111 65,8

! ФИЛОЛСШКИ ! 26,2 111 27,8 I11 73,8 I11 72,2

i ПР11РОДНСНМТЕ1А.ТИЧКИ ј 46,6
1111 38,1

11I1 53,4
i111 61,9

ј МЕДИЦИНСКИ 1 48,3 111 46,3 a11 51,7
siii 53,7

i ЗЕШОДЕЛОСО-11ШАРСШ1 î 86,1 111 81,8 1a1 13,9 aii 18,2

iAPXIfIEKTOHCKO-ГРАдеКЕН i 67,1
111i 72,4

1ÏI1 32,9
iii 27,6

ј ЕЛЕКТРО-ШШНСКИ 91,5
i111 92,4 i1Ï 8,5

i
iЧ 1 7,6

! ТЕХНОЛОШКОМЕГАЛУРШКИ } 60,3 11I 67,4 11a 39,7
i11i 32,6

1 ВИСОКИ школи 49,3 I11 52,2
I!I 50,7 !11 47,8

! ВШИ ШЕСЛИ ј 70,7
1111_i

74,1
1I11

29,3
1111i

25,9
‘ '*■ ̂  ■■■ --т”

! CÉ: 1 61,1
■ — ■ i 1 1 63,9 1\

1
38,9

Г' — ’ 
1 1 36,1

ШГ'

1 B K У П H o 11
111 Попис 11J Анкета aa»Ј1 100,0 1i 100,0 ai11 (4.233) 1a (233) ■a
\ 100,0 aa 100,0 ii
\1 (3.792) ii (209) a11 100,0 a 100,0 ii
1i (1.365 ia (76) aiai 100,0 iI 100,0 i■i (980) 1i (54) iaai 100,0 ai 100,0 a
ii (1.149) i1 (63) iiii 100,0 !a 100,0 iiaa (1.970) a (108) iias 100,0 i 100,0 i11 (1.204) ai (66) iiai 100,0 ai 100,0 aiaft (2.840) ■a (156) 1a1a 100,0 ii 100,0 iaii (3.361) ai (185) iia 100,0 ■i 100,0 iaa (1.566) ai (86) aaai 100,0 a* 100,0 aia (1.218) ia (67) aaa 100,0 ia 100,0 iiaa• (2.659) aa (147) ia—Ц.~ra 100,0 •a IÖÖ7Ö ai (26.337) a (1.450) ii
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СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД ЗАНИМАЊЕТО HA ТАТКОТО И ВИДОТ HA 0БРА30ВАНИЕТ0
(ПОПИС - АНКЕТА)

ТАБЕЛА - Б

Вид на високото 
образование

ПРАВЕН

ЕКОНОМСКИ
^‘ фил5з 5фсќ5: ис: “ " 
;_ТОРИСКИ........
ФИЛОЛОШКИ

“ прир5дн5: мате: " “ 
^ атички.....................

МЕДИЦИНСКИ
ЗЕМЈОДЕЛСКб- 

. ШУМАРСКИ•"ДрхитЕктбнскб=""
I ГРАДЕЖЕН 
1 ÊJÎËKTPÔ-MÂ—шински'ТЕХНблбТкб-МЕ-“”
ј_ЈАЛУРШКИ___
високи школи 
виши школи

CE:

- - - - 4-

a н и м a њ е 
’ “ TCB "1 ВКВ" 

работник J ра(
' П”"Г" А"...............

НКВ и ПКВ

10,3 

7,7 

М  **

6,2

7.2

3.7

5.3

3.7 ̂

3.3 

5,1

11,3

6,2

5.6

9.5

6.5

10.6

А,5

7.6

21,8

9,2

...L~j~ L.
16,1 

11,8 

15,8 "

12,6 "*
13,3

18,4

Т , 7

10,7

5,8 ј 3,5 ј12,8 ! 7,0

т д 17,9 ;23,5 ; 17,9

20,3

13,8

14,2

7,-6

7.9 

13,0 

7 з

13.9

16.7 

7,1

10.8

17,0

11,9

' А
13,3

13,2

15,7

13.0

13.0

9.9 "*

9.6

15.0 

14,2

13.9

13.1

12.6
—х--------i-----

13,2

11,2

11.5 

1*1,5

9.3 

19,1

8.3

Т , 7

10,9

15.7

12.8

9,0

11.5

11,8

Ј __а__ Ј _  _ к_'_ о___Ј _ _  о_
Средно-1 cl 1 "ЗемЈОдел- 

1 работници Ј ци
Приватни ј 
занаетчии ј

Д_П__ ј_A__Ј__П__i- A — т П_ј
135,6 "135,6 *10,6
i____i_____ 1_____

11,6 3,5 1,7 !---JL
"î32,3 127,8 ; 8,6 «_____«_____;_____

11,0 3,2 1,9 i ____ 1
1 36,3 !2б,3 Ј11,4 1____1_____ ј_____ 10,5

____
3,1 1,3 i____ 1

1 29,2 127,8 J10,6 5,6 2,7 1,9 ! ____ 1
"ј 31,6 ј42,9 112,2 7,9

____
*|,3 6,6 i

____ I
1 22,4 128,7 Î 7,0_Ј_____ј____ i_____
! 37,5 ! 33,3 524,1

10,2 3,1 0,9 1

26,2
—
2,7
4M •••

---- f
9,1 ;

126,8 122,6 1 6,6 5,8 2,9 з,8 ;

i 29,9 *36,1 ] 8,6 5,4 2,9
т

з,2 :

! 32,4 ! 23,3 110,6 
Ј_____Ј____1_____ 15,г 3,5

г
1,2 :

! 66,2 ! 66,8 1 16,9 16,9
—
7,1

—  ---r
7,5 !

; ;66,2 ;50,з ј19,9 16,3 2,7 °,7 i

; I 33,2 i 33,0 ј11,2 11,0 3,3 2,8 j

21,5 I 18,5

21.2 ! 14,8

17.2 ! 17,1 

19,0 135,2

i 8,6 
10,8

* " м
i----
а 11,1

Високо-
стручњаци
' Т Г У Д -

8,6
4____Ј

17,2
i____

9,2
i----
13,0

15,6 j 16,3 i 16,7 17,5 !

21,1 j 17,6 ! 21,9 22,2 î

10,2 ! 13,6 ! 6,0 ___ 1____
--- T

6,5 !

21,7 ; 26,6 j 15,1
r

17,3 !

19,2 j 17,8 ! 13,8
T

15,7 ;.мммммуммшмм̂ ммммм.
18,1 ! 12,8 ! 10,3 _»___1___

MMMMMj*
*1,7 ;

16,6 ! 16,9 ! 6,1
--- T ■
3,o *

__*--T__-_
13,6 j 12,9 j 2,9 2,7 ;----f
1.8,7 j 17,5 ; 10,9 12,0 !

H- 1— I....i.

Раководи-
тели

IÖI7IIC 
9,0

10,1

7.2

7,8 
■}....
9.2

7,1

3.6

9.6

3.7

8.5
--- -Т
9.1

7.1

3.6

2 , 0

6,9

1 2 , 2

14,2

10,5

7.4

1,6

8,3

Д,5
T----

7,7

*1 Пензионе- "Ј 
ри

"|14,6

i 16,8_ј___
! 22,4

1‘Гз'

У '
777

1 ~

6 ; 0 
14,0 

3,0 

1,4

7,3 
Ј.... .

12,3

18,2

15.7

13.3

17.3

16.8

14.9

16.9 

8,5 

11,2

14,0 
1....

Друго

-гГ

ДД...
2,1
1,8 ј

2,1

0,7

1,6 "
; 10,6118,0
I ______  _

i 17,8 «
! 29,1

ј 15,0
т----

115.9 
Ј....Ј

В К У П Н 0

0,7 

1,9 

1,6 ј

3.1 u
1 . 2

3.7 ј

1.8

0,7

П
1 00” 0“ 

1(4.233)
1 100,0
(3.792)
100,0 

(1.365) 
1ÔÔ ,0 
(980)

" ГооГо’ 
(1.149) 

100,0 
(1.970) 
100,0 

(1.204)
10Ô" Q“ 

(2.840)
"“l ô o X
(3.361)
Г о м

JiJj5б6)_ 
п 100,0 
Ј1.218)
“1о“о7о“‘

(2.658)

A
"1ÖÖ70' 
(233) 
"IÔÔ70" 
(209) 

1 0 0 ,0 “ 
(76) 
100,0' 
(54) 
100,0 
(63) 
10Г,Г 
(108) 
100,0 
(6 6) 
100,0 
(156) 
Го“о,’о 
(185) 

1 0 0 , 0  
(86) 
100,0 
(67) 
100,0 

___(Jif 7 )
100,0 

ј(2б. 337)
100,0

Ј (1.450)

< -
106,59 P > 0,01 ; DF = 231

X 2  =
0,01 P > 0,01 ; DF = 11 . X2

X 3 =
5,05 P > 0,01 ; DF = 21 X3

= Во однос на пописот и анкетата според занима* 
њето на таткото и видот на образованието.

= Според видот на образованието.

Само според занимањето на таткото на сту- 
дентот
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ТАБЕЛА - B
СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ HA 0БРА30ВАНИЕТ0 HA ТАТКОТО И ВИДОТ НА

ВИСОКОТО 0БРА30ВАНИЕ (ПОПИС - АНКЕТА)
г i Т е п е н 'н a O B  p  a  3 0 B ’a н 1и e • н a т a т к o т ö I

Вид на високото 
образование

iiiНеписмен
111 Самоук i Четири од-Ј Осумгоди- 

1 ел.основно! шно
j Училиште i 
Јза KB работ.Ј

Училиште ! 
за BKB раб.|

Средно- j 
стручно I

Гимнази- j 
ja !

Виша школа] Висока J 
(факултет) *

1
Без одгов.| B K y П H 0

i П 1 A » П 1 A » П i A i П . A i п ; a ; П i A i п ! a ! п ! A , п 1■"A’T П 1 A ! п J ~A T" П l A
ПРАВЕН iii 1,4 111 0,4 111 2,0 111 4,3 ј 16,9 j19,3 ; 19,4 ; 15,9

iii 7,7 j 7,7 ! 9,4 ! 9,4 i 14,8 i 1з,з i 5,0 ! 4,7 ! 9,8 !i2,, 4 i 9,6 i11,6 * 4,2 ; 0,9 j 100,0 111
100,0

ЕКОНОМСКИ ii 0,6 1I i,1*
11 2,0 11 3,3 ј 13,о ; 12,4 ! 15,5 >21,5

iii

C
Oол

_
C

OLT\ 10,3 i12,0 i 14,9 !15,3! 4,9 ! 4,8 j12,9 ! 7,7 !16,6 i17,2 ! 3,6 i 0,5 i 100,0 !» 100,01 1 1
ФИЛ030ФСК0-ИС-
ТОРИСКИ

i«i 1,8
111 2,6 111 2,7

111 2,6 ! 16,1 i18,4 ; 16,7 «23,8
iii 6,5 j 6,6 j 1з,о i 10,5! 13,0| 18,4 i 5,2 ! 6,6 !10,8 ! 2,6 i10,5 ! 6,6 i 3,7 j 1,3 ! 100,0 J11 100,0

ФИЛОЛОШКИ iii 1,6
111 3,7

111 2,2 111 3,7 i 15,0 •16,7 514,7 *20,4
iii 7,0 j 5,5 ; 9,8 i 14,8 i 14,1 !18,5 ! б,з i 5,5 ;12,7 ! 5,6 i12,6 i 5,6 ! 4,0 i 1 100,0 111 100,0

ПРИРОДНО-МАТЕ-
МАТИЧКИ

iii 1,8
111 3,2 111 2,2 II1 3,2 ј 16,6 j 20,6 j16,0 119.1

iii 7,2 1 3,2 ! 9,2 i 17,5 !14,4| б,з i 5,5 ! 1 'б','зТ1 8,0 ! ! 7,9 !10,5 ! 112,7 ! 8,5 j 1 100,0 11r 100,0

МЕДИЦИНСКИ iii 1,2
111 - 111 0,9

111 8,9 1 7,3 i 8-3 ! 9*1 ! 13,9 ii 3,8 ; - ! 8,7 i 1 7,4 i 1 14,3!1 15,8 ! 1 4,1 i 1 7,4 ! 1 13,8 ! 1 10,2 ii30,2 ii36,1 j 6,7 i 1 100,0 1!1 100,0
ЗЕМЈ0ДЕЛСК0-
ШУМАРСКИ

i»i 2,0 111t - 111 5,0
111 9,1 ! 28,8 ; 27,3 ; 2 M ! 28,8 ii 9,1 j 9,1 j 5,3 ! ! 6,1 ii 9,5 Ï 1 9,1 i » 3,5 ii 3,0 j 1 5,7 1 4,5 !i 4,7 ii 3,0 i i,7 i f

1 100,0 111 100,0
АРХИТЕКТОНСКО-
ГРАДЕЖЕН

iii 0,6
i11 -

111 2,2
1«1 0,7 !11,1

! 11,5 j 13,6 î 15,4 »i 5,5 j 6,4 ; 11,5 ii 7,7 j 18,6 j22,4 ! 1 6,7 j 8,3 ! 12,6 ! 7,7 ;17,5 ;19,9 ! o,3 i 1 100,0 111 100,0
ЕЛЕКТРО-МА-
ШИНСКИ

iii м
J11 0,5

111 2,1
111 1,6 • 14,9 i 14,6 S 13,9 i i4, i ii 6,5 j11,9 j11,з ii 9,2 ii15,6 ! 19,4 !i 5,4 ! 3,8 j10,2 ! 9,2 !16,8 j15,7 !T,vr

--- i"'
100,0 11 100,0

ТЕХНОЛОШКО-МЕ-
ТАЛУРШКИ

iii 1,7
111 1,2 111 2,3

111 4,7 ј 15,6 j15,1 i 16,8 i 20,9 ii 7,9 j12,8 Iio,7 ii14,0 j14,8 ii17,4 !i 6,3 j 1
1 9,1 1 4,6 i12,3 j 9,3 i 2,5 !

- 1
100,0 111 100,0

ВИСОКИ ШКОЛИ
iii 1,9

111 -
111 3,6

1»1 4,5 ! 21,0 i 37,3 ! 22,9 ; 30,0 ii13,5 j 2,9 ;10,2 i 110,4 !12,8 j 7,5 ! 2,8 ј 1 4,5 j~ 5 \ 3,8 j 2,9 j з,о i 1 100,0 111 100,0

ВИШИ школи iii 3,6
111 5,ii

111 4,8 111 6,1 ! 27,9 i 21 ,8 5 21,7 ; 25,8 ii 8,8 ; 10,9 j 8,2 j 8,2 ! 10,7 ! 13,6 i 3,5 j 4,1 j 4,6 i 2,0 ; 3,1 IT.VV'Ï.ÏÎ 0,7 ! 100,0 11 100,0i_. i 1 1 1i 1 1 1 1 1 I i 1 1 t i i 1 1 i б 1 1 i--- 1
СЕ :

iii 1,5
111 I,1*

111 2,5
111 3,4 1 16,4 j 17,2 i 16,8 ! 19,5 ii 7,1 j 7,1 • 9,1 j 10,1 ! 14,4 ! 1 15,5 ! 5,0 j 4,8 ; 8,4 ! 7,4 ;12,0 !13,3 ; 6,1 ! 0,3 j 100,0 11 100,0

i... : 1 1 1 1 1 1 1 i ....1. 1

* î -  

X2 =

143,09 P > 0,01 DF = 209 x? = Според степенот 
на студентот и

на образование на таткото 
видот на високото образование

0,50 P > 0,01 DF = 11 X2 = Според видот на високото образование.

x3 = 21,12 P > 0,01 DF = 19 X3 = Според степенот 
студентот.

на образование на таткото на
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ТАБЕЛА
СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД ПОСТОЈНОТО МЕСТО HA ЖИВЕЕЊЕ И
ВИДОТ HA ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ПОПИС - АНКЕТА) ВО %

Вид на високото 
образование

П_°_с_т_о_ј_а_н_о_ 
’"’Друѓ“гр5д' 

во СРМСкопје
м_е_с_т_о__н a
Друг град во

Ј — ѕ _
1 д У п \ д ] П г : х : x : ö : A ,л„.1

п
i

г  п г  Д  1

ПРАВЕН ! 2 7 , 8 ! 3 0 , 9  1 5 1 , 3 ! 5 0 , 2  јI 1 4 , 5 ј 4 , 7 ; 1 5 , 0  î1 i
1 4 , 2

I
1
1

1 , 5
I
I

! l o o , o i  i o o , o !

ЕКОНОМЗКИ 1 4 5 , 4 1 4 9 , 5  ! 4 0 , 7 ! 4 м  ! 1 , 6 ! 0 , 5 ! 1 2 , 1  j 1 3 , 9 1
1 0 , 3 1 ј l o o , о ј  i o o , o ;

ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ ! 4 4 , 2 ! 4 8 , 7  1 3 5 , 5 1 2 2 , 4  ј 5 , 6 1 7 , 9 i1 2 ' 8 I 2 1 , 0
1
1
1

2 , 0
1
J ! l o o , о! l o o , о !

Ф Ш Ж Ш К И ' 4 3 , 8 J 4 4 , 4  ! 3 4 , 0 ! 2 9 , 6  ј 6 , 1 1 7 , 4 | 1 4 , 4  j 1 6 , 7 1 1 , 7 Î 1 , 9 J 100, 01 1 0 0 , OJ

ГШ ИРОДН(>тТЕМАТИЧКИ ! 4 2 , 4 ! 4 7 , 6  ; 3 1 , 8 i 2 3 , 8  ЈЈ «
8 , 4 ! 1 5 , 9 i15'3 i 11,1 111 2 , 1 ! 1 , 6 î loo,о! loo,о!

МЕДИЦИНСКИ ј 3 9 , 8 1 3 4 , 3  I1 i 4 2 , 6 1 5 0 , 0  i 1 3 , 9 i 3 , 7 !io,i ; 1 8 , 3 11 3 , 6 ! 3 , 7 1 100,Oj 100,0J
ЗЕШ0ДЕЛ(Ж0-11]У]У!АРСКИ ! 8,8 1 ; 1 0 , 6  ј 5 0 , 9 \ 5 4 , 6  } 2 , 7 ! 3 0 , 0 јз2,б 28,8 11l 4 , 9 1 3 , 0 ! wo,o! ioo,oî
АРХИТЕК10НСК0-ГРАДЕЖЕН Ј 62,0 ! 6 0 , 9  iј 1 2 0 , 7 ! 2 2 , 4  !J I 6 , 2 Î 5,8 ! 8,1 ! I I 9 , 6 11

I
3 , 0 ! 1 , з S 100,Oj 100,01

ЕЛЕКТРО-ЈУШИНСКИ ! 4 8 , 2 1 4 9 , 7  1 3 2 , 2 ! 29'2 ! 5 , 7 ! 7 , 6 !12'9 j 1 3 , 0
1Ï! 1,0 1 0 , 5 ! îoo,o! 1 0 0 ,0!

ТЕХНШОЖО-МЕГАЛУРШКИ ! 3 4 , 0 ! 3 4 , 9  ! 4 2 , 9 ! 5 3 , 5  !, i 5 , 9 Ј 2 , 3 ! i3,8 ! 9 , 3 1! 3 , 4 11 J 100,Oj 100,01
ВИСОКИ школи ! 8,6 ! 1 1 , 9  ; 7 3 , 2 ! 77'6 1 3 , 8 ! 4 , 5 iio,6 ! 4,5 111 3,8 j ! 10 0 ,0! ioo,oj
вши шгаш ј 1 4 , 5 ! 1 2 , 9  ; 4 4 , 6 i 4 6 , 3  ! 1 0 , 5 1 1 7 , 0 1 2 7 , 4  ! 21,8 l1

i
з,о ! 2,0 J 100,0} 100,oj

CÉ: ! 3 6 , 9i ! 37'5 1 4 0 , 9 ! 41'3 5 , 2 î 6 , 3 i14'9 ! 1 4 , 1
ii
i 2,1 ; i,o ! îoo,o! îoo,o!

« X 3 = 4 1 , 7 3 Р > 0,01 DF - 77 (Без колоната "друго ") X21 според видот на висо- 
кото образование и

X 3 = 0, 1 4 Р > 0,01 DF = 11 постојаното место на 
живеење

X 3 = 3 , 6 2 Р > 0,01 DF = 7 X22 според видот на висо- 
кото образование

^ _ Ѕ _ 2 _ § _ § ____
Друго и без
одговорС е л о

В к y п н о

Х3 = според постојното ме- 
сто на живеење
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СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД УСПЕХОТ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ВИДОТ HA ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ во %

ТАБЕЛА - JF

У с п е X в о С р е д н о т <a о б р a з с) в a н и е Г .  - -  л ii Видот на високото 
i образование Доволен i Д о б a р Многу

добар 1 Одличен! He заврдал i В к y : средно учил. ј П H O » 
1i 1 i и оез ОДГОВ. {

1 п 1 л ■ — 5 - U A
г ~ Ч

À - J L  1 П l-è___ ---— !
i ПРАВЕН 23,8 Ѕ 34,3 ј 42,1 !ѕ 39,1 19,6 ! 12,4 ! и '° Ѕ 11,6 1 3,5 ! - î 100,0 ! 10 0, oi
1 ЕКОНОМЗКИ 18д ; 28,2 J зз,2 ; 38,3 23,8 ј 17,7 ! ion ! 15,8 J 5,5 1 - 1100,0 ; 100,Oj
' ФИШЗОФОСО-ИСТОРИСКИ 22,1 ! 27,6 1 42,1 1 1 46,1 23,5 ј 19,7 ! 9,5 ! 6,6 ! 2,8 ! - ! ioo,o ! 100,o’
1 ФИЛОЛСШКИ 11,7 ! 24,1 J 40,8 ј 38,9 27,4 ј 18,5 Î 17,1 « 18,5 i 3,0 i - i 10 0,0 I 100,Oj
1 ШИРОДН(>ЖТЕ1У!АТИЧКИ 11,б ! 1 17,5 ! 35,6 !i 36,5 27,3 i 30,1 ! 22,3 ! 15,9 ј 3,0 ! - î ioo,o i 1 1 1 10 0, oi 1
1 МЕД-ШЈШСКИ 1,0 1 i 11,0 ј 13,0 24,2 ј 33,3 ј 6i,5 ; 53,7 ! 2,4 ! - 1100,0 J 100,0J
! ЗЕШОДЕЛСШ-ШУЖРСКИ 26,3 ! 39,4 ii 47,7 !i 45,4 18,5 ! 9,1 ! 6,2 i 1 1 6,1 ј 1,3 ! - î ioo,o i 1 1 1 loo,o! 1
Ј АРХИТЕ1Ж)НСКО-ГРАДЕЖЕН 8,5 1 10,3 ј 39,2 ј 47,4 30,6 1 26,9 ј 20,2. Ј 15,4 ! 1,4 i - i 100,0 j 100,Oj
i ЕПЕКТРО-МАШИНСКИ 9,4 i 14,0 \ 32,5 ! 

■
38,4 29,5 i 29,2 ! 27,6 ! 1 1 18,4 ј 1,0 ! - ! ioo,o ! loo,о!

Ј ТЕХНОТШКО-МЕТАПУРШКИ 10,3 ј 19,8 ј 34,0 ј 38,3 27,2 ј 22,1 ! 27,2 1 19,8 I 1,3 i - i ioo,o 1 100,oj
i ВИСОКИ ШКОЛИ 30,5 ј 37,3

I
36,8 ! 1 34,4 16,7 ! 11,9 1 5,6 ! 10,4 'i 10,4 ! б,о ! ioo,o ! 100,o!

ј вшм школи 29,1 J 39,5 1 46,5 ј 46,9 17,7 ! 8,8 ! 5,2 ј4- (_ 4,1 !
.  . i 1,5 j o,7 J ioo,o ;l_ _  | _  _  J. 100,oj. - 1-

! CÉ: 16.9 !
----------

24,3 ! 36,6 ! 38,9 23,9 ! 19,8 19,6 ! 16,2 1 з,о ! 0,8 i 100,0 ! 100,oi
_  ___1 Ј _  1 _L i _ J.__ _J

o
118,05 P < 0 ,5 DF = 77 X? = според видот на високото обра- 

зование и успехот во средното
X2 =
2

0,01 P >  0 ,01 DF = 11
X?

образование
= според видот на високото обра-

X 3 79,45 Tl A G r 5 DF = 3 2 зование

I

I

според успехот во средното обра- 
зование
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Co овие табеларни прегледи ce изкесени карактери-

стиките на применетиот примерок во поглед на неговата репре-

зентивност. Така споредувајќи ги процентите и пресметанкте

хи-квадрати меѓу одделните белези (полот, занимањето и обра-

зованието на таткото на студентот, неговото место на посто-

јано живеење и успехот во средното образование) на основниот

збир (пописот) и примерокот (анкетата) може во целина земе-

но да ce хонстатира дека примерокот е репрезентативен. Во по-

глед на полот, занимањето и степенот на образование на тат-

кото на студентот и неговото постојано место на живеење по-

стои висок степен на согласност (односно репрезентативност)

меѓу основниот збир и примерокот, додека во однос на успе-

хот во средното училиште таа согласност е знатно помала, ду-

ри врз основа на хи-квадрат разликата на рамниште 0,5 значај-
2ност е значајна (Х^ = 73,45 Р 0,5). Таа разлика со еден 

дел може, на извесен начин да ce протолкува со фактот што и 

при пописната листа - 1 и при пополнувањето на прашалникот 

во анкетата студентот поради субјективни причики дал и раз- 

лични одговори, особено оние студенти кои биле на гранични- 

те просечни оценки (меѓу доволен и добар, меѓу добар и мно- 

гу добар, меѓу многу добар и одличен). И покрај тоа, секако 

репрезентативноста на примерокот и неговата адекватност не- 

можат да ce доведат во сомнение токму поради високиот степен 

на совпаѓање и репрезентативност кај другите белези и особе- 

но кај основниот - занимањето на таткото на студентот.

в) Извоци_на_податоците

Веќе самите пополнети пописни листи - "Студентски 

1" (34.41A) претставуваат еден вид изворен материјаллист -
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иако ограничен на неколку белези, сепак мошне значаен токму 

од аспект на социјалната структура на студентите, нивниот ра- 

според по одделни факултети и виши школи; успехот во средно- 

то училиште к во високото образование и сл. Добиените резул- 

тати од овие пописни листи ќе ce ползуваат во понатамошната 

анализа.

Сепак целта на пописните листи беше, како што е 

претходно- истакнато да ce создаде репрезентативен примерок 

како основа за изведување на анкетното испитување кое поши- 

роко и подлабоко ќе навлезе во истражуваните проблеми.

Основните цели на анкетата произлегоа од целите на 

целокупното истражување, a ce состојат во тоа преку неа да 

ce добијат релевантни, доволно систематски и доверливи пода- 

тоци за социјалната структура на студентите и нејзиното вли- 

јание врз изборот на факултетот, високата и вишата школа, ни- 

вното меѓусебно другарување и успехот во студиите, опфаќајќи 

ги сите високошколски установи во СР Македонија, во учебната 

1974/75 година.

Изработката на прашалникот за ова истражување прет- 

ставуваше една од сложените задачи, каде што теориската зами- 
сла тесно ce псврзува со методолошката. Во таа смисла ce на- 

стојуваше теориските поими и претпоставки што попрецизно и

поедноставно да ce операционализираат, односно што поконкрет-
iно да ce формулираат прашањата во прашалникот кои ќе овозмо- 

жат да ce добијат релевантни одговори (податоци) за појави- 

те кои ce предмет на истражувањето. Во врска со содржината
\ на прашањата, односно видот на податоците што требаше да ce 

приберат, прашалникот опфати: прашања за личните податоци на
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студентот, прашањ^. за објективните белези на испитуваните 

појави и прашања за мислењата и ставовите на студентите за 

одредени проблеми.

Пред конечната формулација на прашањата во прашал- 

никот, разработените теориски ставови операционално беа из- 

разени преку определени индикатори (показатели) кои најјас- 

но израз добија во ќонечната формулација на прашањата во пра- 

шалникот.. Поради тоа овде нема потреба да ce изнесуваат тие 

(индикаторите) со оглед на тоа што прашалникот целосно е да- 

ден во Прилогот - 2.

Во самата формулација на прашањата беше водено сме- 

тка за јазикот, односно јазичната форма и структура на сами- 

те прашања, што не претставуваше посебна тешкотија, бидејќи 

сите анкетирани студенти ce наоѓаат на ист степен на школу- 

вање и поради тоа што поголемиот број прашања ce однесуваат 

до објективните белези што можеа да ce изразат со поедноста- 

вен јазик. Исто така, ce настојуваше редоследот на прашања- 

та да биде што поприроден и пологичен, односно да претставу- 

ва една целина, Во прашалникот беа формулирани 62 прашања од 

кои еден број од отворен, a друг од затворен тип.
И покрај ова, прашалникот беше тестиран, т.е. про- 

верен на 96 студенти од Филолошкиот и Земјоделскиот факул- 

тет во Скопје, т.е. на оние студенти на кои им одржував на- 

става по предметот "Основи на марксизмот" (втора година сту- 

дии). Таа проверка на прашалникот имаше за цел: 1) да ce ви- 

ди дали прашањата и добиените одговори ce релевантни за цели- 

те на анкетата, a со тоа и на истражувањето во целина; 2) да- 

ли прашањата во прашалникот претставуваат јасно операционали-
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зирани теориски ставови и дали одговараат на жнвотното иску- 

ство на студентите; 3) дали е јасна јазичната формулација на 

прашањата; и 4) дали временската должина на разговорот влијае 

врз замореноста и заинтересираноста на студентите. Проверката 

на прашалникот покажа дека тој е соодветен на животното ис- 

куство на студентите и дека не постои проблем во јазичната 

формулација на прашањата и дека гк мотивира студентите да да- 

дат попотполни одговори на-прашањата како и тоа дека тој може 

да ce пополни за еден училишен час.

Анкетирањето ce изведуваше во летниот семестар во 

учебната 1974/75 година, и тоа по студиски години за време 

на часовите по семинарски вежби кога редовните студенти за- 

должително ce присутни според претходко направените списоци. 

Пополнувањето на прашалниците ce изведуваше групно, т.е. на 

самиот семинарски час пополнувајќи го индивидуално прашални- 

кот секој студент што беше избран за анкетирање, откако од- 

напред на целата група им беа објаснети целите на анкетата и 

кстражувањето како и начинот на пополнување на прашањата, осо- 

бено оние што ce дадени во вид на табеларен преглед. Во пого- 

лемиот дел анкетиравето го изведе авторот на оваа студкја, a 

во друг дел наставниците к соработниците (асистентите) кои 

одржуваа настава со соодветните студенти.

Содржинската и логичката контрола на пополнетите 

аккетни прашалницк покажа дека прашалниците во целина земе- 

но, ce совесно пополнети и дека тие ce употребливи за поната- 

мошна обработка на податоците што ce изведе машински, откако 

претходно беше направен кодексот за ашфрирање и плакот на об-
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работка (вкрстосување) на прашањата во прашалникот. Овие деј- 

ствија беа насочувани од теориско-хипотетичката рамка на ис- 

тражувањето.
И покрај тоа што и во пописниот лист "Студентскк 

лист - 1" и во анкетниот прашалкик ce наоѓаа прашања за успе- 

хот на студентите во текот на студиите (вкупно просечна оцен-

ка и просечна оценка по студиски години) сепак , имајќи пред-
. •« вид дека за овој податок студентите секогаш малку поуспешно

ќе ce прикажуваат отколку што е тоа стварно, настојував да

ce пронајде пообјективен показател за успехот во текот на сту-

дикте поврзан со социјалната структура, од една страна, a од

друга да ce покаже во зависност пак од социјалната структура

колку години просечно трае студирањето. Во студентската до-

кументација такви објективни податоци даваат тнр, студентски

картони што ce водат во три примероци (од кои еден ce доста-

вува до Ректоратот) при одделенијата за студентски прашања

на секоја високообразовна установа на Универзитетот "Кирил

и Методиј" во Скопје. Овие студентски картони ce водат за се-

кој запкшан студент па cé до неговото дипломирање така што

може сосема јасно да ce види времетраењето на студирањето;

движењето на успехот по наставни предмети, години, постојано-

то место на живеење, занимањето на родителите, вкдот на за-

вршеното средно училиште и успехот во него, дали има детски

додаток или стипендија, дали е вработен и каде, кога апсол-

вирал и кога дипломкрал и сл. (вид. Прилог - 3).

Ваквите податоци од студентските картони за дипло- 

мираните студенти на Универзитетот "Кирил и Методиј" од Ско- 

пје рачно ce обработени за пет дипломирани генерации во учеб-
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ните : 1969/70; 1970/71; 1971/72; 1972/73 и 1973/74 годкна. 

Податоците во вид на табеларни прегледи ce анализираат во 

поглавјето за влијанието на социјалната структура на студен- 

тите врз успехот на нивните студии. Тука исто така не ce ра- 

боти за примерок туку за целосно опфаќање на дипломиранкте 

студентк на овој Универзитет во наведените учебни години.

Ha ова ce надоврзува и статистичката документацијa 

што ja води секоја високообразовна институција и Ректоратот 

во целина и кои ги соопштуваат обично во годишните извештаи 

за нивната работа, така што и тие ce ползувани во прибира- 

њето на соодветните податоци.

Пошироко земено статистичката документацијa како 

извор на податоци послужи за четвртото поглавје (IV) - Соци- 

јалната структура на СР Македонија, нејзините промени и осо- 

бености и развојот на високото и вишото образование во Маке- 

донија по нејзиното ослободување - поглавја кои ce наоѓаат 

во четвртиот дел што следи веднаш по овие методолошки напо- 

мени. Тука спаѓаат податоци од статистичките годишнкци и кни 

гите на пописите на населението во 1953, 1961 и 1971 година 

за следките основнк белези: за општествено-економскиот раз- 

вој на Македонија (Ѕпоред општествениот производ, развојот 

на индустријата,. инвесткционите вложувања; бројот на врабо- 

тени - активно население според дејностите, квалификациона- 

та к образовна. структура на вработеното население_)- подато- 
ци без кои целосно не можат да ce сфатат промените во соци- 

јалната структура на вкупното население во Македонија. Овие 

податоци ce споредени со истите за другите социјалистички ре 

публики и покраини к СФРЈ како целина.
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Меѓутоа, најголемата тешкотија ce состои токму во 

речиси неупотребливоста на податоците за социјалната струк- 

тура, односно несоодветноста на класификациите на занимања 

што е карактеристично за сите повоени пописи на населенкето 

во Југославија и што е уште понесфатливо различните класифи- 

кации при машинската обработка на податоците за занимањето 

на главата на домаќинството и за другите членови, во кои ce 

тргнува од дејноста, a не од занимањето.

И покрај тоа, ce обидов најшироките класификации 

од пописите во 1953 година и 1971 година со определена пре- 

групација и со одвојување на одделнн подгрупи и нивно пре- 

класифицирање да формирам определени групи кои само грубо и 

апроксимативно и ориентационо изразуваат определени општес- 

твени класи и слоеви и кои можат само како такви да послужат 

во анализата за промените во социјалната структура на Македо- 

нија за последните дваесетина години од нејзиниот развој.

« Меѓутоа, значењето на барем приближното определу-

вање на социјалната структура на вкупното население на СР Ма- 

кедонија според пописот на населението од 1971 година, тргну- 

вајќи од поимно-теориската рамка ка истражувањето има мошне 

големо значење и од еден друг методолошки аспект, a тој ce 

состои во тоа што без оваа социјална структура не можат да 

ce пресметаат индексите и стапките на застапеност на оддел- 

ните општествени класи и слоеви во високото образование, што 

претставуваат мошне значајни показатели на степенот на влија- 

ние на социјалната структура во високото образование. Како 

овие показатели ќе ce пресметаат ќе стане збор малку подоцна.
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Ова беше потребно да ce направи и поради тоа што 

класификациите на занимањата за вкупното население како што 

ce на пример индивидуални земјоделци, индустриски работници, 

трговско особје; сообраќајно особје (во кое патем речено спа- 

ѓа и работникот на одржување на чистотата и генералниот ди- 

ректор на Ж Т Ш , значи дејноста, a не занимањето), особје ка 

услуги и заштита итн., воопшто не е споредлива со социјална- 

та структура на студентите-која обичко ce дава (во статисти- 

чката документација и во извештаите за работа на високошкол- 

ските установи) како .тричлена; работници, службеници, земјо- 

делци. Ваквите статистички класификации на занимањата, одно- 

сно на општествените слоеви тешко ce употребливи за каучни 

социолошки истражувања. Поради тоа бев приморан да прибегнам 

кон создавање на таква приближна и груба класификација која 

одговара на минимум теориските барања за социјалната струк- 

тура што е изнесена во теориско-хипотетичката рамка на ис- 

тражувањето, a конкретно применета во пописот на студентите « 

во учебната 1974/75 година и во анкетниот прашалник - што ги 

спроведов во истата учебна година, со цел да ce овозможи ба- 

рем приближно споредување и пресметување на спомнатите пока- 

зателк.

Што ce однесува до податсците за другите особенос- 

ти на социјалната структура како што ce големината на дохо- 

дот, материјалните средства според класнослојната структура, 

паричните издатоци за исхрана и воопшто начинот на исхрана; 

снабденоста на домаќинствата со трајни добра; материјалните 

издатоцк за начинот на културното живеење, ce добиени по пат 

на рачна обработка ка Анкетата за приходите, расходите и по- 

трошувачката на домаќинствата во 1373 година што ja спроведу-
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ваат републичките и покраинските заводи за статистика секо-
44/ja петта година.' ' Рачна обработка на вкупно 1.496 пополне- 

ти прашалници за СР Македонија што ги добив за користење од 

документацијата на Заводот за статистика на СР Македонија е 

направена затоа што статистичката обработка не го опфаќа за- 

нимањето на главата на домаќинството, иако тој податок пос- 

тои во пополнетите прашалкици, туку таа обработка ce сведу- 

ва на потрошувачката и снабденоста на домаќинствата со трај- 

ни добра речиск единствено според бројот на членови на до- 

маќинството (двочлени, трочлени, четворочлени итн.) што не 

е многу значаен белег од социолошка гледна точка иако и тој 

во нив треба да ce ползува.

Поради тоа што во анкетниот прашалник стои подато- 

кот за конкретното занимање на главата на домаќинството мо- 

жев мошне полесно да создадам таква класификациja на занима- 

њата која соодветствува на теориската определба и претпостав- 

ка за социјалната структура на нашето социјалистичко општес- 

тво која исто така соодветствува на социјалната структура на 

студентите, добиена од пописниот "Студентски лист - 1", од 

анкетниот прашалник како и од обработката на студентските кар- 

тони за петте дипломирани генерации на Универзитетот "Кирил 

и Методиј" во Скопје.

Со тоа ce овозможи поврзување на занимашето, одно- 

сно социјалната структура ка главите на домаќинствата со дру- 

гите зависни варијабли како што е доходот, материјалните из- 

датоци за исхрана, видот на исхрана итн., и тоа не вкупно за

44/ Вид. Прилог - 4.
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домаќинството како што ги дава податоците статистиката, туку 

по член на домаќинство што е мошне порелевантен показател 

отколку податокот по домаќинство. Сето ова овозможи мошне 

појасно да ce согледа влијанието на социјалната структура 

врз високото образование во СР Македонија.

Статистички податоци било од Заводот за статисти- 

ка на СР Македнија, било од статистичките служби на одделни 

установи ce ползувани и за-другите белези од социјалната стру- 

ктура и развојот на високото образование, чии извори ќе бидат 

назначени под секој табеларен преглед.

з?) Постапки_применети_при_анализата

Постапките пркменети во анализата на податоците пр- 

венствено претставуваат постапки на статистичкиот метод. Спо- 

ред целта на ова истражување, применети ce два вида постапки.

Првиот вид постапки ce однесуваат до различните ка- 

рактеркстики на дистрибуциите на фреквенции. Тука спаѓаат мер- 

ките на централна тенденција, мерките на варијација, индекси- 

те на асоцијација меѓу социјалната структура и нејзината за- 

стапеност во разнкте видоеи вишо и високо образование, стап- 
кк и икдекси ка застапеност ка општествените слоеви и класи 

во високото образование.

Индексите на асоцијација претставуваат количник Me
ry посматраните (емпириските) к теориските (очекуваните) фрек1 

венции во секое поедкнечно поле на табелата. Нивното пресме- 

тување е извршено според образецот:
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A P
0

прк што A = означува индекс на асоцијација на одредено поле 

во табелата, Р = неговата посматрана френвекција и 0 - кего- 

вата теориска фреквенција.
Стапките и индексите на застапеност на социјалните 

класи и слоеви во високото образование ce пресметани врз ос- 

кова на податоците добиеки од пописниот "Студентски лист - 1" 

и рачно обработените податоци од студентските картони за ди- 

пломиранкте студекти, од една страна и преработените статкс- 

тички податоци за социјалната структура на вкупното населе- 

ние во СР Македонија во 1971 година, од друга страна. Стап- 

ките на застапекост на одделните општествени класи и слоеви 

во високото образование ce пресметани според образецот

к аде што е

a = Џ • 1.000 
и1

a = стапка на застапеност,

С = вкупек број студенти од одреден вид на внсоко 
образование со потекло од определен општествен 
слој или класа,

С^= вкупен број лица на општествениот слој или кла- 
са на кој (а) му припаѓаат студентите

Индексите на застапеност на општествените слоеви 

во одделни видови високо образовакие ce пресметани според 

следниот образец

каде што е
100

индекс на застапекост
Р = продентуално учество на студентите од опре- 

делен општествен слој кли класа во определен 
вид високо образование

Рх = процектуално учество на иститот општествен 
слој или класа во вкупното население.
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Овие два коефициенти или показатели на застапеност 

на општествените слоеви и класи во високото образование ме- 

ѓусебно ce дополнуваат: стапките го покажуваат вистинскиот 

интензитет на посетување на одреден вид високо образование, 

додека индексите ja споредуваат вкстинската социјална струк-

тура на ученицкте со структурата што би произлегла од напол-
« 45/но рамкомерната распределба на студентските места.

. Вториот вид постапки применети во анализата ка по-

датоците ce однесуваат до поврзаноста меѓу две или три поја-

ви, особено меѓу независните и зависните варијабли или утврду-

ваше на интензитетот и правецот на нивните заемни односи. Ту-
2ка спаѓаат тестирањето на хипотезите со помош на X (хи-ква- 

драт) и коефициентот на контигенција (С).

Хи-квадратот е пресметуван според следниот образец:

х2 = £_(Р - 0)2
0

каде што е

Р = посматраната (емпириската) фреквенција, a

С = теориската (очекуваната) фреквенција.

Нивсто на значајноста на Хи-квадратот е оценувано
2според таблицата на граничните вредности на X , со вероцат- 

ност (киво ка доверба) од Р = 0,01, a во помал брсј случаи 

на ниво Р = 0,05 (95%).

За пресметување на коефициентот на контигенција е 

употребен образецот

С = X
N + X

45/ Вид. Milid dr. Vojin, Socijalno poreklo učenika srednjih 
škola i studenata, op. cit., s. 53 i 58.
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каде е

С = Коефициент на конткгенцијa ,
v 2 „X = Хи-квадрат

N = вкупниот број на единици во примерокот.

Со оглед на фактот што при поголемиот број на случаи, 

како што е истакнато во приодот на овие методолошки постапки, 

ce работи за квалитативни атрибути не можат да ce применат 

успешно другите статкстички постапки, пред cé постапките на 

корелацкја и анализа на варијанта. Меѓутоа, сепак ова ce уб- 

лажува со пресметувањето на Хи-квадратот и посебно на коефи- 

циентот на контигенција (С). Kora бројот на категориите е го- 

лем, a обично таков е во поголемиот број случаи во ова истра- 

жување, познато е од статистичкиот метод дека тогаш С (коефи- 

циентот на контигенциja)мошне ce приближува до Пирсоновиот ко- 

ефициент на корелација - г во поглед на големината.

Покрај овие статистичко-методолошки постапки кои ce 

користат во анализата, ќе ce употреби и компаративниот метод 

во поглед на застапеноста на одделннте општествени класи и 

слоеви во високото образование (ео поглавјето за влијанието 
на социјалката структура врз изборот ка видох на вксокото об- 

разование). Ова споредување ќе ce изведе на две рамништа: 1)во 

рамките на Југославија, односно споредувајќи го соцкјалното 

потекло на студентите во определени учебни години за СР Маке- 

донија со истото во некои други социјалистички републики и по- 

краини за кои успеав да приберам податоци и 2) на рамниште со од- 

елни земји од етатистичкиот модел на социјализам-и со одреден
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број високоразвиени капиталистички земји. Ова споредуваше 

овозможува да ce види местото и улогата на високото образо- 

вание во промените на социјалката структура на СР Македони- 

ја, од една страна, како и влијанието на социјалната струк- 

тура во услови на развој на социјалистичките самоуправни од- 

носи врз високото образование како две основни карики кои му 

удираат печат и на карактерот на општествениот систем.
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IV

1. СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA CP МАКЕДОНИЈА,
НЕЈЗИНИТЕ ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ

а) Економскиот_развој_на_СР_Македонија_во
Б2Ѕ52ШЈ~2_£Е22222_Е2ШЅ2_52_0С£!250ДУ1вањет2

Тргнувајќи од целите на кстражувањето, овде ке ce 

има камера подлабоко да ce анализира економскиот развиток и 

неговите противречности по ослободувањето, туку низ неколку 

показатели, споредени со другите социјалистички републики и 

Југославија како целина, да ce покаже во главни црти како те- 

чел тој развиток, бидејќи условува и определена социјална 

структура, односно што влијае побрзо или побавко врз нејзини- 

те промени. Тие основни показатели на економскиот развој ce: 

општествениот производ по жител и неговото движење и структу- 

ра во посматраниот период; понатаму, развојот на индустрија- 

та (просечната стагтка на пораст, стапката на продуктивноста 

на трудот. учеството на автоматизираните и полуавтоматизира- 

ни машини во производството - што на определен начин го по- 

кажуваат степенот на развиток на производните сили); движење- 

то на иквестициите, движењето на бројот на вработените лица 

и бројот ка оние кои бараат работа (кевработените), квалифи- 

кационата структура на вработните во општествениот сектор и 
населението постаро од десет години според училишната подго- 

товка и староста во периодот 1953-1977 година.
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Повеќето од овие показатели на економскиот развој 

на Македонија ќе ce споредуваат со истите од другите соција- 

листички републики и СФРЈ како целина поради тоа што тој раз- 

вој не може да ce проучува и разгледува одвоено од глобалниот 

општествено-економски и политички систем, ниту од кеговите со 

ставнк и поврзаки делови, од една страна, како и поради тоа 

што Македонија во однос на другите републики пред војната бе- 

ше економски и социјално најнеразвиена па дотолку уште позна- 

чајно стануваат резултатите од економскиот, општествениот и 

културниот развиток на СР Македонија како слободна и рамно- 

правна република и национална заедница на југословенските ре- 

публики и национални заедници, што го овозможи и овозможува 

единствено социјалистичкиот самоуправен разЕиток.

Општествениот производ по жител (според цените од 

1972 година) во Македоија ce движел од 2.432 во 1947 година 

до 9.520 динари во 1976 година, што е речиси за четири пати 

зголемен, со просечна годишна стапка од 4,8. Сите други репу- 

блики, со исклучок на покраината Косово, имаа повисок старт 

во општествениот производ по жител по ослободувањето: Слове- 

нија 5.648 дикари во 1947 година и 28.182 во 1976 година со 

просечна годишна стапка на пораст од 5,7 што претставува нај- 

висока со оглед и на поголемата акумулативност на нејзикото 

стопанство; па потоа следат Хрватска со 3.610 динари на 17.35 

дикари во истиот период, па потесното подрачје на Србија итн. 

Југославија како целина, во 1947 година стартуваше со 3.460 

динари no жител, a во 1976 година достигна 13.970 динари, со 

просечна годишна стапка на раст од 4,9, што е речиси иста ка- 

ко и за СР Македонија. Во овој посматран период (1947-1976)
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од CP Македонија имаа повисока стапка само СР Словенија (5,7), 

СР Хрватска (5,6) и Војводина (5,5), додека СР Србија кма ис- 

та стапка (4,8), a под оваа стапка ce наоѓаат: Босна и Херце- 

говина (3,9; Црна Гора (3,9) и Косово (3,4).*/

Иста или слична динамика покажува и структурата на 

општествениот производ. Имено, од вкупниот општествен произ- 

вод во општествениот сектор на стопанството во Македонија во 

1953 година изнесуваше 66,2%, a дваесет години подоцна (т.е. 

во 1973 година) ce покачи на 80,8% што покажува брз раст Ta

xa што во 1976 година достигнува 82,9%, - ниво над кое ce Ha

ora само CP Словенија (90,1%) и СР Хрватска (85,6), додека 

СФРЈ како целина (83,8) и СР Црна Гора (83,9%) незначително 

ce над ова ниво, a другите републики и покраини ce под него. 

Особено брз развој ce забележува кај општествениот производ 

во индустријата, која пред војната речиси како и да не посто- 

еше. Така учеството на индустријата во општествениот производ 

од 14,8% во 1947 година ce зголеми на 36,1% во 1976 година,

со што речиси ce изедначи со СФРЈ како целина (36,6%), a која
2/имаше повисок старт во 1947 година (18,3%).

Со оглед на фактот дека развојот на индустријата 

е мошне релевантен и валиден показател на економскиот и оп- 

штествениот развој на една земја, чинител кој непосредно вли- 

јае и предизвикува промени и поместувања во социјалната стру- 

ктура, овде ќе ce изнесат и следните показатели (Табела - 1):

1/ Вид. Прилог - 5. 
2/ Прилог - 6.
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ТАБЕЛА - 1
РАЗВОЈОТ HA ИНДУСТРИЈАТА BO СРМ И ДРУ- 
ГИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И СФРЈ, 

ВО ПЕРИОДОТ 1947 - 1977 ГОДИНА

i
! Социјалистичка 
i република

' |коефици- 
јект на 
mopacT 
S1947=1
i

I1I1ii1

Просеч- јстапка ш  
на годи- јгораст ш. 
шна ста- продукт. 
пка јна трудот 
1948-1977!

iСеновни i стзедства i no рабо- 1 тник * 1976 во илј.дин.

јСила на ј 
ѕпогонсш-i !те машк- * !ни no тза-ј
| Ж =KW L

Учество н; автомат .и полчавтом мааиш во срец.за pa 
1972,во %

i СФР Југославија! 13,9 ii; 9,1 1II 4,5 ! 177i
Iii 4,6 !11 66,0

! Боска и Херце- ! 1б,з
!i9 9,7 si 4,2 ! 187

il 6,1
lI 68,6ï говкна s s1 si i i8 Î1

1 Прна Гора ! 47,1 8i 13,7 i1 4,0 \ 276 l1I 6,9 i! 63,6
i Хрватска 1 11,8 i1\ 8,6 1î8 4,7 ' 179

i8\ 4,3 IIi 62,5
J Македошја i 26,6 18 11,6 Ii 4,6 i 162 1

11i 4,5 1ii 77,2
Ј Словенија j 11,7

I!1 8,6 I1l 4,5 J 181
i1i 4,5 iI1 58,3

J Србија i 14,7I
I1 9,4 8I 4,8 ј 167 1

!1j 4,3 !1I 68,4
ј - Потесно под- 1

! 17,1
111 9,9

8i1 5,1
1
j 165 11 3,9

18! 66,9
1 рачје J 8i 11 i \i 81
Ј- Косово ! 17,1

i11 9,9 11 3,4 1 212 11 7,5 !1 79,8
i - Војводина ! io,3 11 8,1 11 4,7 i 158i

11i 4,2 81 66,1
Ј_______ L Ј L

Извор : Samoupravni i đruštveno-ekc 
nomski razvoj Jugoslavije, 
1947-1977, SZS, Beograd, 
1978.

Според коефициентот на пораст на индустриското про- 

изводствс (1947=1) Македонија ce наоѓа на второ место (26,6), 

веднаш no Црна Гора (47,1); што е за два пати поголемо од ју- 

гословекскиот просек, a близу два и пол пати повеќе од кое- 

фициентот на Хрватска и Словенија. Понатаму, Табелата 1 по- 

кажува дека според преосчената годишна стапка на растеж на 

индустријата во периодот 1948-1977 година, Македонија, исто 

така го зазема второто место (11,6), пак веднаш no Црна 

Гора (13,7),a no неа следат Косово (9,9), потесното подрачје
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(9,9), Босна и ХерцегоЕина (9,7), Југославија (9,1) итн. Во 

однос на продуктивноста на трудот Македонија ce наоѓа во гру- 

пата со повисока стапка на продуктивност во периодот 1953-1977 

година со 4,6, Србија - 4,8, Хрватска и Војводина со 4,7 и 

единствено позначајна стапка на продуктивност покажува поте- 

сното подрачје на Србија - 5,1.

Според основните средства по работник во 1976 годи- 

на (во ил-јада динари) Македонија е на претпоследното место 

(162) пред Војводина (158) но близу до Србија (167) и потес- 

ното подрачје (165). Во однос на силата на погонските машини 

по работник во 1976 во K W , Македонија ce наоѓа на исто рам- 

ниште (4,5) како и Словенија (4,5), и пред Хрватска (4,3), 

Србија (4,3), потесното подрачје (3,9). Интересно е да ce ис- 

такне дека, во однос на учеството на автоматизираните и полу-

автоматизирани машини во средствата за работа (во 1972 година),«
Македонија е на второ место (77,2) веднаш зад покраината Ко- 

сово (79,8) што ce покажува дека колку била понеразвиена ре- 

публиката или покраината толку има поголем степен на аЕтома- 

тизирани машини (Словенија има - 58,3) што може да ce протол- 

кува со "младоста" на икдустријата, односно со набавка на но- 

ви машини кои ce поусовршени, што со еден дел ce покажува и 

во стапката на продуктивноста на трудот.

Ако ce земе како показател движењето на индексите 

на индустриското производство и ако за базна година ce земе 

1939 година, тогаш јасно ce покажува дека индексот на индус- 

триското производство во 1962 година покажува повеќе од десет 

пати зголемено производство (индекс=1.021), додека во 1972
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година индексот ce покачува на 3.690. Ако, пак, за базна годи- 

на ce земе 1962 година тогаш индексите на индустрискиот разви- 

ток по години ce: 1963=120; 1964=144; 1965=165; 1966=185; 

1967=188; 1968=222; 1969=260; 1970=303; 1971=335 и 1972=362.

Од овие индекси на движењето на индустриското про- 

изводство може да ce заклучк дека индустрискиот развиток во 

СР Македонија бележи значителен пораст што има силни реперку- 

сии во структуралните промени и посебно во промените во соци- 

јалната структура на населението, иако од овие индекси не мо- 

же да ce види каков бил растежот на индустриското производ- 

ство во периодот од ослободувасето до шеесеттите годнни, кој 

потоа речено, особено од почетокот на пеесеттите до почето- 

кот на шеесеттите е најбрз и не само во индустријата, туку к 

во стопанството во целина и што е карактеристика не само за 

Македонија туку и за Југославија како целина. Треба да ce на- 

помне дека токму тој период коинсцидира со развојот на рабо- 

тничкото самоуправување пред cé во индустриските претприja

ra ja.

Ваквиот развој на индустријата е во тесна завис-

ност од иквестиционите вложувања во стопанството и посебно

во индустријата. Просечната годишна стапка на инвестиционите

вложувања во периодот 1952-1975 година (пресметани според це-

ните од 1972 година) во СР Македонија изенсува 8,0, што ce

поклопува со онаа на СФРЈ како целина (8,0), a од неа пови-

сока стапка имаат само СР Словенија (8,9) и СР Хрватска (8,6).

3/ Републички завод за статистика, Статистички годишник на 
СР Македонија, 1973, с. 127.
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Во вкупните инвестиции на Републикава, инвестициите во инду- 

стријата учествуваат со 37,0% што е за четири поени над југо- 

словенскиот просек, a вкупните инвестиции во стопанството из- 

несуваа 67,1%.

Но, сепак, ако ce земе како показател учеството на

секоја република во инвестициите на Југославија (СФРЈ=100) то-

гаш ќе ce вкди определено заостанување за речиси два пати по-

малку во однос на СР Словенија (14,1%) која патем речеко има

приближно исто учество како и СР Македонија во вкупното насе-

ление на СФРЈ; двапати помалку од Босна и Херцеговина која е

исто така неразвиена република (14,8%), нешто повеќе од три

пати помало учество од СР Хрватска (24,3%) и за околу пет na
zi /ти помалку во однос на СР Србија (36,4%).*

Стопанскиот развој на СР Македонија и посебно инду- 

стрискиот и инвестиционите вложувања непосредно влијаат и врз 

отворањето на нови работки места, односно брз пораст на вра- 

ботените лица. Овој пораст на вработеноста на одреден начин 

го апсорбираше природниот прираст на населението и мошне зна- 

чаен број на лица кои го напуштиле земјоделието како дејност 

и селото и ce вработиле во индустриските центри. Демографски- 

от пораст на градското население тоа јасно го покажува, од 

една страна и мошне рапидното смалување на земјоделското на- 

селение кое од над 70% од вкупното пред HOB ce сведе на око- 

лу 38% во 1971 година.

Така на пример бројот на вработените лица во 1952 

година во Македонија изнесуваше деведесет илјади, a дваесет 

и пет години подоцна (1977 година) тој број ce зголеми на 370 

илјади лица вработени што е за повеќе од четири пати зголему-

4/ Вид. Прилог - 7.
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вање. Просечната годишна стапка на пораст на вработеноста во

Македонија во овој период изнесува 5,8 што е највисока во од-

нос на другите социјалистички републики и покраики (во Југо-

славија како целина таа стапка изнесува 4,4 ј во Словенија
4,8 колку и во Србија итн.). Во овој период мошне значајно

ce зголеми бројот на вработените на илјада жители, т.е. од

70 вработени на 1.000 жители во 1952 година на 203 во 1977

година, а-посебно и бројот 'на вработените жени од 17 врабо-

тени жеки на 100 вработени во 1952 година, тој број ce пока-
5 /чи на 30 вработени жени во 1977 година.

Ваквиот пораст на вработеноста и воопшто на сто- 

панскиот развиток на Македонија е резултат на зголемената 

акумулативна способност на самото стопанство што овозможи 

брз развој на општФствените дејности и развојот на работнич- 

кото самоуправување исто ja зголеми мотивираноста и заинте- 

рескраноста на работниците за поголемо производство, за по- 

голема продуктивност на трудот како и за повисок стандард.

Меѓутоа, овој економски развој ке ce одвиваше во 

сите фази само по нагорна линија, туку имаше и побавен раз- 

вој; економски развој кој ce развиваше низ своите внатрешни 

(економски) и општествени противречности. Иако и нормативно 

и официјално е напуштена административно-државната фаза на 

развој до пеесеттите години, сепак етатистичко-бкрократски- 

те односи и во економската област cé уште не ce надминати; 

понатаму, противречноста помеѓу општествениот и индивидуал- 

ниот интерес и стандард на живеење условија во средината на

5/ Вид. Прилог - 8.



339

шеесеттите години, со тнр., прво, "стопанска реформа", a по- 

тоа и "општествена реформа" латентната невработеност да ce 

претвори во манифестна, со што јасно ce пледираше дека Југо- 

славија "мора да ce вклучк во меѓународната поделба на тру- 

дот" и "мора да ce згслеми индивидуалнкот стандард" како и 

тоа дека масовната "невработеност е само привремена". Еден 

дел од вишокот ка работна сила (од овие невработени) замина 

од нашата. Република па и од•Југославијa и патиштата ги одве- 

доа: еден дел во развиените капиталистички земји на Заладна 

Европа, a другиот преку океанот во далечната Австралија. Нив- 

ниот број според социјалната структура во 1971 година изнесу- 

ва (Табела - 2): во СФРЈ вкупниот број на "привремено" врабо-

ТАБЕЛА - 2
ЛИЦА HA ПРИВРЕМЕНА РАБОТА BO СТРАНСТВО 
ВО 1971 ГОДИНА СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУК- 

ТУРА И АКТИВНОСТА ПРЕД ОДЕЊЕТО

Занимање и активност
Îi
s ш СФРЈ Г1 СРМ

--------------------1
Ii1 Брод о ,'о !1 Број ! Q. » 

O fi
Работници Ѕ

Î
2 1 4 . 2 8 8  ј 3 1 , 8 !1 1 5 . 8 2 2  ј 2 9 , 1  i

Земјоделци 11i 3 0 4 . 1 3 1  'i 4 5 , 3
11{ 2 8 . 8 5 4  !

J
5 3 , 0  '

Администрациja
i
ѕ\ 1 0 . 2 4 5  ј 1,6 11 5 8 8  { I , 1 J

Стручњаци IIј 20.902 1
I

3,1 iЅI 1.140 1I 2,1 ј

Раководители 11 5 7 9  « 0 , 1 1
Î 34 I 0 , 1  ј

- лица со лкчни при- 
ходи

111\
i

2.733 Јi
0,4

1ѕi1
1

117 1i 0 , 2  ј

- издржувани лица 111 7 1 . 1 0 6  îi 1 0 , 6
1I1 4 . 7 2 3  1 1 8,7 ј

- друго и непознато 1I 4 7 . 9 2 4  ‘ 7 , 1
!1 3 . 1 5 5  J 5,8 ј

CÉ: 1
11

6 7 1 . 9 0 8  !
!
100,0 !

15
5 4 . 4 3 3  !

i
100,0 Î

Извор : Лица на привремена работа
во странство,-Статистички 
билтен бр. 679, 1971 на Со
јузниот завод за статистик
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тени во странство во 1971 година изнесувал 671.908 лица, a 

во СР Македонија 54.433 лица. Во однос на социјалната струк- 

тура, од нив најмногу ce земјоделци (селани) и тоа во СРМ по- 

веќе од половината (53,0%), (СФРЈ - 45,3%) и работници (СРМ - 

29,1% и СФРЈ - 31,8%) двете овие општествени класи сочинува- 

ат над 80% од вкупниот број ка "привремени" работници во 

странство, a ако на 'ова ce додадат и издржуваните лица кои 

им припаѓаат тогаш тој процент ce зголемува и до 90%, што ка 

определен јасен качин зборува и за нивната општествена поло- 

жба во социјалната структура на нашето општество.

Општествените последици од "привремените" работни- 

ци во странство ce мошне комплексни, почнувајќи од проблемот 

на воспитувањето и образованието на нивните деца преку поли- 

тичките проблеми во дејствувањето ка буржоаската идеологија 

па cé до војно-одбранбените проблеми, во што овде не може да 

ce навлегува порадк самите цели на истражувањето,

И бројот на лицата кои што бараат работа (неврабо- 

тените) по шеесеттите години, нагло ce зголемуваше, така што 

cera не изгледа така "привремен" како на почетокот, бидејќи 

во 1963 година, т.е. непосредно пред стопанската реформа тој 

број во СРМ изнесуваше 26.210 лица, a кон крајот на 1979 го- 

дина 110.000 лица. За периодот од десет години невработено- 

ста ce покачи од 26.210 лица (1963 година) на околу 60.000 

лица во 1972 година, што е за близу два и пол пати зголемува- 

њ е . Иако статистиката не ги прикажува според занимањата не- 

вработените, туку според квалификациите и училишката подго- 

товка, сепак и таквите податоци значајно покажуваат кои оп- 

штествени слоеви кајмногу ce погодени. Така од вкулниот број
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на лицата кои барале работа во 1963 година (26.210) неквали-

фикуваниот и полуквалификуваниот работнички слој учествувал

со 84,6%, висококвалификуваниот и квалификуваниот со 12,6%,

a оние со висока, виша и средна учклишна подготовка само со

2,8%. Во 1972 година, тој однсс суштински не ce изменил иако

првата категорија е во смалување (процентуално), но не ап-

солутно кое изнесува 43.197 лица невработени, вториот работ-

нички сло.ј учеството го задржува од 19 6 3 година, a ce зголе-

мува учеството на третата социјална категорија на 14,4%. /

Општествените последици од невработеноста исто така ce мошне

сложени и речиси доволно несогледливи за што овде не може да 
7/ce навлегува, пак поради целите на истражувањето.

Развојот на стопанството и индустријата бараше и

повисоки квалификации, поголема училишна подготовка, што се-

како имаше непосредно влијание врз развојот на целокупниот

образовен систем. Овој развој на образованието во СР Македо-

нија силно придонесе во подобрувањето на квалификационата

структура на вработената работна сила. Така според податоци-

те СР Македонија во 1976 година од вкупниот број вработени

со висока училишна подготовка биле 6,1% што е над југосло-

венскиот просек (5,8%); над СР Словенија (4,3%) и СР Хрват-

ска (5,9), a само под потесното подрачје на Србија (7,1%) и

Црна Гора (6,8%). Со вишо образование СР Македонија е со 5,0

колку и СФРЈ како целина (5,0), потоа, со средно стручно об-

разование ce наоѓа на четврто место (17,9%), на второ со ви-
8 /сококвалификувани работници (7,3%). ' Тука како да ce изразу 

6/ Вид. Прилог - 9.
7/ Пошироко за овој проблем може да ce види во мојот прилог 

"Društvene posledice nezaposlenosti u SR Makedoniji", So
ciologija, 1, 1970.

8/ Вид. Прилог - 10.
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ва една противречност која ce огледа во тоа што СР Македони- 

ја како неразвиена република има пообразувана, поквалифику- 

вана работна сила од мошне поразвиената Социјалистичка Репу- 

блика Словенија. Противречноста ce состои и во тоа што СР Ма- 

кедонија, ако ce изземе покраината Косово, кма најголем број 

неписмени. И покрај тоа што е значајно смален бројот на не- 

писмените во апсолутниот износ од 342.755 неписмени лица во 

1953 година,ка 232.986 неписмени во 1971 година, сепак тој 

број претставува "цела една армија" која уште појасно удира 

печат на противречниот карактер на економскиот и образовниот 

развој на нашата Република.

Интересно е да ce каже дека во некои старосни го- 

дишта - 50-64 и 65 и повеќе; и апсолутно и релативно бројот 

на неписмените од 1953 во 1971 година не само што не ce сма- 

лува туку ce зголемува, што јасно наведува на заклучокот де- 

ка постојат неискоренети извори на неписмекост и во услови на 

развој и изградба на социјалистички самоуправни односи, што 

исто така повторно го покажува противречниот карактер на на- 

шиот економски, спштествен и образовен развиток. Податоците 

покажуваат дека во периодот од 1953-1971 година особено ce 

зголемил бројот на лицата со високо образование, имено, од 

2.773 лица на 18.071 лица, како и на лицата со средноструч- 

но и средкоопшто образование (гимназија)

Од досега изложеното можат да ce извлечат три ос- 

новни заклучоци во поглед на економскиот развој на СР Македо- 

ни ј a :

9/ Вид. Прилог - 11. - Население постаро од 10 години според
училкшната подготовка и староста во СРМ, во периодот 1953-
1971.
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а) во последните триесеттина години на слободек и 

социјалистички развиток, СР Македонија бележи мошне брз и 

зкачаен индустриски и стопанскк развиток, трансформирајќи го 

од едно аграрно неакумулативно стопснство во cé поголема ме- 

ра на индустриско и поакумулативко, што доведе до значајни 

структурални промени на населението;

б) економскиот развој на СР Македонија не ce одви- 

ваше праволиниски во нагорна линија, туку низ определени вна- 

трешни (економски) и пошироко општествени противречности - 
економија која ce карактеризира со трансформациja на етати- 

стичко-централистичка во социјалистичка и самоуправна и Ko

ja минува низ различни фази на противречен развој кои не ce 

карактеризираат само со брз растеж туку и со забавен развој 

па и стагнација; тие противречности ce изразија и во големи- 

от број на невработеност и "привремена" вработеност во стран- 

ство што најповеќе ce регруИираат од работничката класа и се- 

ланството;

в) економскиот развој бараше побрз развој на сите 

форми и степени на образование што доведе и до знатно подобру- 

вање на квалификационата и образовна структура на вработената 

работна сила во општествениот сектор, но и со длабока против- 

речност помеѓу cé уште големиот број на неписмени и cé уште 

неискоренетите негови корени и брзиот развој на бројот вра- 

ботени со средно и високо образование што исто така силно вли- 

јае врз постојното социјално структуирање, диференцирање и по- 
местуваље во целокупната социјална структура на СР Македонија.
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б ) Социј алната_структура_во_СРМ__и_начкнот
52_22Б5222Е:222_222222222Е252_252Е22_221Гкои карактеристкки_од_економските усло-
IS_?!_l!äüSsZs5_S522§5§

Во методолошките напомени веќе е истакнато дека не 

постсзјат социолошки студии за сопијалната структура и нејзи- 

ните промени во CP Македонија, a статистичките податоци од 

пописите на населението мошне многу го отежнуваат и нквното 

проучување и согледување. ' •

И покрај тоа, овде ќе ce направи обид на создавање, 

врз основа ка моите пресметнувања и класификувања на групите 

занимања, на една груба ориентациона слика за социјалната 

структура и нејзините промени во периодот помеѓу 1953 година 

и 1971 година, т.е. помеѓу статистичките пописи на населени- 

ето на Македонија во овие две години.

Така според ваквите дополнително изведени податоци 

во 1953 година од вкупното 1.304.514 население во Македонија, 

268.428 лица или 20,6% биле работници; додека во 1971 година 

од вкупното 1.547.308 население, 568.966 лица биле работници 

или 34,5% од вкупното население што покажува зголемување за 

300.538 работници што е зголемување за повеќе од два пати.

На тој начин ce покажува дека работничката класа во брзиот 

процес на индустријализациja и стопански развој не само што 

ce зголемила за својот природен прираст, туку во неа ce слиле 

и припадници од другите општественк класи и слоеви, a пред cé 

од земјоделското, односно селското население. Тоа јасно го 

покажуваат податоците за смалувањето на земјоделското насе- 

ление. Имено, од вкупното население во 1953 година земјодел- 

ци биле 784.862 лкца или 60,2%, додека нивнкот број во 1971
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година е смален на 617.565 лица (односно за 167.297 лица) илк 

процентуалкото учество на земјоделското население во 1971 го- 

дина изнесува 37,5% што е мошне значајно смалување во перио- 

дот од 17 години на општествено-економски развој на СР Маке- 

донија. Поголемиот дел од одливот на земјоделското население 

ce влел во работничките слоеви, a со еден дел многу помал, во 

немануелните слоеви ' (административниот, интелектуалниот и ра- 

ководниот.) . И. овие слоеви покалсуваат значајно зголемување : 

од 161.666 лица или 12,4% во 1953 година на 259.962 лица или 

15,8% во 1971 година.1^

Меѓутоа, нешто попрецизна и посоодветна слика на 

социјалната структура на СРМ во 1971 година дава Табелата - 3, 

во која ce изнесени преработени податоци од пописот на насе- 

лението во 1971 година според групите на занимања на вкупно- 

то и на активното население. Овде треба да ce напомене дека 

според овие податоци ce пресметани и индексите на асоцијаци- 

ја и стапките на застапеност на одделните општествени класи 

и слоевк во високото образование на СРМ, што ќе бидат изне- 

сени во поглавјето за влијанието на социјалната структура врз 

изборот на видот на високото и вишото образование како и во 

поглавјето за влијанието на социјалната структура врз успе- 

хот во студиите.

Табелата 3 јасно покажува дека и покрај мошне зна- 

чајното смалување на земјоделците, сепак и во вкупното и во 

активното население претставуваат најбројна општествена кла- 

са (37,5%, односно 41,1% од активното население). Овој број

10/ Вид., Прилог - 12
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ТАБЕЛА - 3
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA Г.Р МАКЕДОНИЈА 

ВО 1971 ГОДИНА

i Социјална структура 
* _ _ _ _ _ _

! Вкупко населениеј Активно население !
, 4

1
i

i
Број ј g .* o

i \
l

i
Број 1 a

'O

s Работнкци
i\
\

i
568.966 J 34,5

i
î!

i
205.250 1 : 29,9

1 Индивидуални земјоделци \\
1

617.565 ii 37,5 Si 282.036 j 41,1
ѕ Приватни занаетчки - ii 61.670 i 3,7 11 19.325 {1 2,8
■ Администрација 1

i 141.735 1 8,6 Ii
l

51.463 j 7,5
i Стручњаци и уметници ii 96.648 1g 5,9 i1; 48.123 1 1 7,0
1 Раководители i

6! 21.579 J 1,3 81i 7.217 J 1,1
1 Пензконери и друго \i 139.145 1 ■ 8,5 I1i 72.446 !I 10,6
i l I iU . 1___ _ J J
ј CÉ: 1.647.308 ! 100,0 11i 685.860 ii 100,0

i 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L i
\_ 11 .J

Извор: Сојузен завод за статистика, По- 
пис на населението и становите 
во 1971, Население, Економски 
карактеристики, I дел, книга III, 
Београд, 1974 и Статистички бил- 
тен 679.

и учество на земјоделците ќе ce смалува и тоа со оној интен- 

зитет и во онаа мерка во која побрзо ce развива индустријата 

и воопшто стопанството и општествеките дејности. Тука е потре- 

бно да ce истакне дека обемот на смалување на земјоделското 

население непосредно го обусловува побрзото зголемување на 

градското население, од една страна и значајно зголемување 

на работничката класа во чии редови и најмногу ce одлива оваа 

соцкјална група. И покрај тоа што во последните годинк поради 
економската криза и противречности е забавен процесот на от- 

ворање на нови работни места во стопанството и општествени- 

те дејности, со што е забавен и процесот на миграциите на зем-
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јоделското, односно селското население во урбаните средини 

и неземјоделските занимања, сепак може да ce очекува веќе 

со пописст на населението во 1981 година, земјоделското на- 

селение да ce смали до околу една третнна од вкупното насе- 

ление.

На второ место според бројноста ce наоѓа работнич- 

ката класа со 568.966 лица или 34,5% од вкупното население 

што претс-тавува над една третина од него и која исто така по- 

ради развојот на индустријата и стопанството мошке значајно 

ce зголемуваше. Оттука, развојот на стопанството, a пред cé 

на индустријата дејствува во спротивен правец од оној врз 

земјоделското население, т.е. врз неговото смалување: раз- 

војот на индустријата и стопанството дејствуваат правопро- 

порционално врз развојот (зголемувањето) ка работничката кла- 

са и обратно пропорционално врз смалувањето на земјоделското 

население.

Ова значајно зголемување на работничката класа нема 

само квантитативек карактер, туку и квалитативен со оглед на 

фактот што таа е мотор и основен социјален субјект на рево- 

луционерните промени во општествените односи и во соцкјална- 

та структура, во развојот на социјалистичкото самоуправување 

и социјалистичката демократија. Зголемувањето на работничка- 

та класа како процес ќе постои и понатаму, така што веќе со 

пописот од 1981 година може да ce очекува нејзиното учество 

во вкупното население во СР Македонија да изнесува околу 40,0%

Приватните занаетчии кои не ce само класен остаток 

на ситната буржоазија од буржоаското општество, туку и ссци- 

јална група која има кзвори на настанување к во соцкјалистич-
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кото општество како израз на општествените противречностк во 

неговиот развој е застапена со 61.670 лкца (3,7%) или со 

19.325 (2,8%) во активното население. Во периодот на седумде- 

сеттите години под притисок на големиот број лица што бараат 

работа, правно-политички ce овозможи приваткиот "сектор " или 

тнр., "мало стопанство" што побрзо да ce развива и навистина 

од тој период мошне'голем број ce отворија приватни занаетчи- 

ски работклншЈД угостителски-и трговски објекти со јакнење ка 

приватно-сопственичката психологија, но сепак значајно тоа 

не помогна да ce намали масовната невработеност.

Слојот на администрација зазема значајно место спо- 

ред големината, веднаш доаѓа по работничката класа и селан- 

ството, т.е. со 141.735 лица (8,6%) во вкупното население ce 

наоѓа на трето место. Овој општествен слој во последните две 

децении покажува тенденција на постојано зголемување к тоа за 

својот природен прираст и со дел од приливот од другите оп- 

штествени класи и слоеви; од работничката класа, селанство- 

то и интелигенцијата, веројатко поради општествената положба 

што ja кма во кашето општество. Некои согледувања за флукту- 

ацијата на работката сила; за професионалната и образовна ори- 

ентација во средното насочено и високото образование тоа со- 

сема јасно го потврдуваат. Впрочем од овој општествек слој и 

од раководниот најчестосе регрутира бирократијата и таквата 

можност за добивање на привилегирана општествена позиција и 

функција претставува "магнет" и за кајкреативните личкссти 

како од производстЕото така и од другите подрачја на општес- 

твениот труд. Врз основа на досегашната тенденција ка развој 

може да ce очекува дека овој општествен слој и понатаму ќе ce

зголемува.
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Слојот на стручњаците и уметниците што некои азто- 

ри го идентификуваат со слојот на интелигенцијата исто така, 

во последните две децении покажува брз растеж. Тој во вкупко- 

то население во 1971 година учествува со 96.648 лица или со 

5,9%, a во активното со 48.123 лкца или со 7,0% од вкупното 

активно население. Со зголемуваљето на училишната мрежа во 

средното образование, со отворањето на нови виши, висски шко- 

ли и факултети како и со политиката на тнр., "слободен упис" 

на универзитетот значајно ce зголеми бројот на стручни лица 

к воопшто на слојот на стручшаци кои имаат посебно место во 

општествената поделба на трудот. Поради тоа може да ce очеку- 

ва и во наредната деценија овој слој брзо да расте особено со 

отворањето на нови факултети и универзитети во СР Македонија.

Слојот на раководителите во 1971 година броеше 21.579 

лица или 1,3% или 7.217 активни лица (1,1%). Овој слој според 

карактерот ка општествено-политичкиот систем би требало да 

има најпроменлив карактер. Но ако ce тргне од стварното, прак- 

тично досегашно искуство како и од првите почетоци на фактич- 

кото функционирање на тнр. "колективно раководење" може да ce 

назначи тенденцијата на брзо зголемување на овој општествен 

слој и во наредната деценија.

Начинот на живеење, одкосно прво начинот на матери-

јалната егзистенција ка овие општествени класи и слоеви во вку-

пната социјална структура на СР Македонија значајно ce разли-
, ceкува. Оваа теза ке направи обид да ce провери низ неколку 

емпириски показатели.

Ако ce земе, прво, показателот на бројот на вработе- 

ните во општествениот сектор на трудот според социјалната стру-

ктура, тогаш сликата кзгледа вака:
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ТАБЕЛА - 4
БРОЈОТ HA ВРАБОТЕНИ ЛКЦА ОД ДОМАЌИН- 
СТВАТА BO СРМ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА 

СТРУКТУРА

Т_______________________ 1 т, .. ” |
Социјална структура \Ë д“е”н “| Двајца и ] 15 к .у п н ° |

! ! повеќе ! iä ----- - - - f - ----- --— — -------------- 11-
5 Spoj i o ,

o ! БРОЈ "1—  rt б § Бро j i %
i • i з

Работници i
Ii 52 is 50,5 ! 51i

! I
1 49,5 * 103 ; 100,0

Адмикис трациј a 11 б ! 30,0 ! 14 ! 7o,o !
i !

20 1
1
100,0

Стручњаци со средно 
образование

i

11
i1

i
15 ' ii

i

28,3
i
S! 38 s 1

3 9l ši 71,7 «i i i i

1i
53 I !

100,0
Стручњаци со високо 
образование

I
i11

16 ! 
1
25,8 j 46

î
! !
; 74,2 *
9 ! 62 ii

100,0
Раководители i5 4 ! 14,8 ! 23 ! 85,2 ! 27 j 100,0! 1 i 9 I i

CÉ : i\I 93 i ! 35,1 ! 172J ! 64,9 !1 9 265 Îi 100,0

X 2 = 19,28 Р < 0 ,001 DF = 4 c = 0,264

ИЗВОР: Рачно преработени прашалници од ан- 
кетата за домаќинствата во градски- 
те населби во СРМ, 1974. (Образец 
АПБ - 11/2) што ja води Сојузниот 
завод за статистика, преку републи- 
чките заводи.

Табелата 4 јасно покажува дека постои тесна поврза- 

ност меѓу бројот на вработените и социјалната структура. По- 

ловината работнички домаќинства имаат по еден вработен (50,5%) 

додека слојот на раководители има само 14,8% по еден врабо- 

тен, a дурк 85,2% двајца и повеќе вработени; понатаму, сле- 

дат: слојот на стручњаци со високо образование со 25,8% по 

еден вработен, односно 74,2% со двајца и повеќе вработени; 

слојот на стручњаци со средно образовакие има 71,7% двајца и 

повеќе вработени членови од домаќинстовото и слојот на адми- 

нистрација со 70,0% двајца и повеќе вработени; од што ce гле-
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да дека сите овие слоеви значајно ce разликуваат од бројот на 

вработени членови кај работничката класа.

Поголемиот број на вработени од домаќинствата сека- 

ко обезбедува и поголеми материјалнк (парични) средства отту- 

ка к повисок стандард на живеење. Меѓутоа, просечкиот месечен 

доход по члек на семејство уште попластично зборува за тоа, 

што може да ce види 'од следните табели 5, 5-а и 5-6.

ТАБЕЛА - 5
ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ПО ЧЛЕН 
HA СЕМЕЈСТВО СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУК- 
ТУРА ВО CP МАКЕДОНИЈА ВО 1973 ГОДИНА

Сошјална
структура

М. е с е ч е к  д о х о д  п о  ч л е н т
до 500. T5ÔÏ-10Ô0 1001-1500

Ј Работници 1 2 0 0
т  т  
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г  г  
2 6 7  ј 4 7 , 0 | 7 7

1  Г "
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T
\
1

~ r
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2 3 3 Î 5 2 f l !  1 1 1 6 9  * 3 7 , 8  iI 1 3 1 ! 6 , 9  i 9
i 2 , 0  i

5 1 1 , 1
1
1
i

4 4 7  ! 1 0 0 , 0
1 9
{ Приватни ј 
! занаетчии ii i

1 1

1 1 
; i
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I i
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-
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1
1
1
3
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1
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! I
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ИЗВОР: Податоците ce добиени со рачна обрабо- 
тка на анкетните прашалници за прихо- 
дите, расходите и потрошувачката на 
домаќинствата во 1973 година што ja 
води иа секои пет години Сојузниот за- 
вод за статистика (Образец АПП-1/1973) 
преку републичките заводи. Табелите 
што следат во овој дел ce добиени со 
преработка од оваа аккета и под кив 
не ќе стои кзвор.
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Прво што nara вјочи кога ќе ce погледа горната та- 

бела 5 е: постои значајна разлика меѓу разлнчните општестве- 

ни класи и слоеви според просечниот месечен доход по член на 

семејство. Имено , во колоната до 500 дин. што претставува 

најнизок просечен месечек доход по член на семејстео ce ка- 

оѓаат мануелните општествени слоеви, меѓу кои со најнизок ce 

земјоделците (52,1%)' и работниците (35,2) , a нешто помалку 

приватните занаетчии (33,3%) што за сите нив е карактеристи- 

чно што над една третина (кај земјоделците над половината) 

имаат под 500 дин., просечен месечен доход по член на семеј- 

ство. Спротивно, пак, на нив сите немануелни слоеви (слојот 

на администрацијата - 3,3%, на стручњаците - 4,6, односно 

1,8%; и раководителите - 4,8) имаат незнатно учество во оваа 

категорија до 500 дин,, по член на семејство.

Во втората колона од 501-1000 дин., што ce наоѓа 

пак во категоријата на ниски лични примања, најзастапени ce 

работниците - 47,0%, што е близу до половината од нивното уче- 

ство; потоа, приватните занаетчии - 45,5%; додека двата нема- 

нуелни слоја - високостручниот - 28,6% и раководниот - 27,0% 

значајно ce помалку застапени. Спротивно на оваа состојба 

покажуваат податоците во последните две колони (од "1501 - 

2000 дин." и од "2001 к повеќе"). Имено, во категоријата од 

1501-2000 дин., по член на семејство најниско учество кмаат 

земјоделците - 2,0% и работнидите - 3,0%; во последната нај- 

висока категорија (2001 дин. и повеќе) нивното учество ста- 

нува симболично (1,1%, односно 1,2%), додека на немануелнкте 

општествени слоеви учеството во овие две највисоки категории 

на просечен месечен доход по член на семејство е знатно пого-
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лемо и ce движи од 27,0% кај слојот ка раководителите во ка- 

тегоријата од 1501-2000 дин., по член на семејство до една 

четвртина - 25,0% кај слојот на стручњаци со високо образо- 

вание во последната категорија од 2001 и повеќе дин.

Како што ce гледа од табелата 5 овие значајни раз- 

лики во просечниот доход по член на семејство меѓу различни- 

те општествени класи и слоеви е резултат на противречностите 

меѓу физичкиот и интелектуалниот труд, противречности кок до- 

ведуваат и до разлкчно вреднуваље ка производниот и непроиз- 

водниот труд во полза на овој вториот, лротивречности кои cé 

уште не може да ги надмине сегашниот степен на развој на са- 

моуправувањето. Овие противречности ќе ce изразуваат некогаш 

понагласено, некогаш помалку, но cé дотогаш додека тоа (само- 

управното) не стане во практиката доминантен и владеачки про- 

изводствен, односно општествек однос и процес.

Меѓутоа, интересно е да ce види дали разликите во 

просечниот месечен доход по член ка семејство ce поголеми Me

ry работничката класа и немануелките слоеви или внатре меѓу 

нивните слоеви (Табели 5-а и 5-6).

Според податоците во табелата 5-а и посебно Хи-ква-

драт тестот ja потврдуваат порано изнесената претпоставка и

констатација дека постојат значајшѓразлики помеѓу работнкците,

од една страна и немануелнкте слоеви, од друга, во поглед на

просечниот месечен доход по член на семејство. Хи-квадратот 
2(X = 372,58) тоа јасно го потЕрдува, додека, пак, коефициен- 

тот на контигенција (С = 0,446) покажува значаен степен на 

корелација, одкосно согласност меѓу општествениот слој или

класа и просечниот месечен доход по член на семејство. Про-



ТАБЕЛА - 5-a
ПРОСЕЧЕН ДОХОД ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО ВО 
СРМ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА, 1973

Просечен месечен "1
1 ДОХОД ПО
„ ^ \ ч л е н  i Соци- ^<7,
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I111^ 1.̂..5
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13,6 i 
77 ј
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1 3,8 "Г“'1 32,7 > 34,6 Г """2879" 1\ "1Ö0"]
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1 CŽ:
1_ ___

11 33,2
i11 41,6 ! 16,4 ј 8,8 11 100 !

11 496 11 623 ј ___ _1 .
246 ,

___L.
232 1 14~—
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X2 - 372,58 Р < 0,001 DF = 9 С = 0,446
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центуалната застапеност на работниците во најниската катего- 

рија изнесува над една третина - 35,2%, a во највисоната 1501 

и повеќе 4,2%, додека пак кај немануелните слоевк оваа .тенден- 

ција е обратна: во најниската тие имаат 3,8%, a во највисока- 

та категорија - 28,9%.

Ако ce споредат внатрешните разлики меѓу слоевкте

во рамките на работничката класа и меѓу слоевите во рамките

на немануелната група (Табела - 5-6), јасно ќе ce види дека

тие разлики (вкатре во групите ce мошне помали во однос меѓу

работничката класа и немануелните слоеви). Така иако посто-

јат определенк разлики меѓу неквалификувакиот, полуквалифику-

ваниот, квалификуваниот и висококвалификуваниот работнички
2слој кои ce исто така значајни (X = 49,69 Р <  0,001 и С = 

0,284), сепак тие не ce толку изразени и големи како што ce 

меѓу работничката класа и другите немануелни општествени сло- 

еви. Тука е интересно да ce каже што најголем процент на нај- 

низок просечен доход по член на семејство немаат неквалифику- 

ваниот и полуквалификуваниот работкички слој (13,7%) како што 

би ce очекувало, туку квалификуваниот слој (47,4%), но затоа 

тој најмало учество кма во втората колона 39,8%.

Исто така е мошне интересно да ce одбележи дека хо- 

могеноста на немануелните слоеви (слојот на стручњаците, сло- 

јот на администрацијата и слојот на раководителите) е мошне 

повисока во поглед на просечниот месечен доход по член на се-

мејство, отколку што е хомогеноста на работничките слоеви. Во
2оваа смисла Хи-квадратот најдобро зборува (X =3,78 Р > 0,05) 

бидејќи ниту на ниво на 0,05 не ce значајни разликите меѓу 

овие општествени слоеви. Кај овие слоеви учеството во првата
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колока, т.е. во најниската категорија на доход ce движи од 

3,3% кај слојот ка aдминистрацијата до 4,8% кај слојот на ра- 

ководктелите и во највисоката категорија (последната колока 

од Табела - 5-6) од 24,6% кај слојот на администрацијата до 

34,9% кај слојот на раководителите.

Општо земено, во поглед ка просечниот месечен доход 

по член на семејство може да ce заклучи дека постојат значај- 

ки разлики кои ce мошне поголеми меѓу одделните општествени 

класи и групите ка слоеви, отколку што ce разликите во 

рамките на слоевите на работничката класа, односно кај ке- 

мануелните слоеви, што само по себе ja рефлектира општестве- 

ната поделба на трудот, и посебно поделбата на физички и ум- 

ствен труд и класниот карактер на распределбата на доходот во 

нашето општество.

Ce разбира дека без општественото изедначување на 

производниот и непроизводниот труд, без надминувањето на по- 

делбата на умствен и физички труд како и без непосредната влас 

на работничката класа во развиениот систем на самоуправување- 

то не може да ce реализира во стварноста поинаква распределба 

на доходот која ќе ce фукдира врз начелото распределба според 

трудот.

Анализираниот начин на распределба и разликите кои 

ce изнесени меѓу општествените класи и слоеви непосредно влк- 

јае и врз начинот к вкдот на исхраната и воопшто врз животни- 
от стандард на припадниците на овие различни ошитествени кла- 

си к слоеви.

Табелата 6 ja покажува завксноста меѓу различните

општествени класи и слоеви и висината на паричните средства 

по члек на семејство што ги нздвојуваат за исхрана.



ТАБЕЛА “ 5-6
ПРОСЕЧЕН ДОХОД ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО ВО 
СРМ СПОРЕД РАБОТНИЧКИТЕ И НЕМАНУЕЛНИТЕ 

СЛОЕВИ, 1973
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Освен во првата кола "нема издатоци" каде земјо- 

делцкте ce застапени со половина (50,1%), a работниците со 
31,0%, во другите колони, односко категории на просечки ме- 

сечни издатоци по член на семејство меѓу работниците и зем- 

јоделците нема некои позначајни разлики. За нив е карактери- 

стична (со исклучок кај работниците во категоријата од 251 - 

500 дин.) тенденцијата колку расте зголемувањето на просечни- 

те месечни издатоци за исхрана по члек на семејство во тол- 

кава мера ce намалува бројот, односно нивното процентуално 

учество во нив. Така кај работниците тоа учество започнува 

во категоријата до 250 дин., со 14,4%, a завршува со 3,9% во 

категоријата 5001 и повеќе; кај земјоделците започнува со 

14,5% и завршува со 3,8%. Сепак карактеристични просечни ме- 

сечни издатоци за исхрана по член на семејство ce категори- 

ите од 501-1000 и 1001-3000 динари со учество од по 13,7%, 

додека за земјоделците истите овие категории на учество 7,2%, 

односно 7,4%.

Немануелните слоеви имаат мошне помало учество во 

исклучителната категорија "нема издатоци" - 8,6%, како и два 

пати помалку учество во најниската категорија на материјални 

издатоци пдо 250 дин." - 7,9% во однос на работничката класа 

и земјоделците. Од оваа категорија, па cé до претпоследната 

учеството на немануелните слоеви ce зголемува и достигнува 

највисоко учество - 19,6% во категоријата од 2001-3000 дин. 

во која учеството на работниците е нешто помалку од три пати 

7,4%, a на земјоделците за четири пати. Мошне значајните раз- 

лики меѓу работниците и земјоделците, од една страна и нема- 

нуелните слоеви, од друга во поглед на просечните месечки



ТАБЕЛА - б
ПРОСЕЧНИ ПАРИЧНИ ИЗДАТОЦИ ЗА ИСХРАНА ПО ЧЛЕН НА 
ДОМАЌИНСТВО BO ТЕКОТ НА 1973 ГОДИНА BO СРМ СПО- 

РЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА
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парични издатоци по член на семејство ги потврдува и пресме-
?таниот Хи-квадрат (X“=22l,87 Р < 0,001), a коефициентот на 

контигенција покажува нешто повеќе од просечна корелаци- 

ја меѓу социјалната структура и просечните месечни парични 

издатоци no член на семејство (С = 0,359).

Ако, пак, ce споредат разликите помеѓу работничка-

та класа и немануелните слоеви со разликите меѓу слоевкте

внатре во- овие две основни'општествени групи тогаш од Прило-

гот 13 може да ce констатира: ако ce изземе првата колона пне-

ма издатоци" во која само. учеството на висококвалификуваниот

работнички слој ce приближува на она на слојот на администра-

цијата - 16,4%, a меѓу другите слоеви мошке е голема разлика-

та, во другите категории на просечни месечни издатоци за ис-

храна кај работничките слоеви во пониските категории ce забе-

лежува поголемо учество, a во повисоките помало, додека кај

немануелните слоеви е обратно: во првите ниски категории мно-

гу е помало тоа (учеството) и во повисоките мошне е повисоко

во однос ка работничките слоеви. Тоа го потврдуваат и оддел-2но пресметаните Хи-квадрати за работничките (X мр = 52,40 

Р < 0,001) и немакуелните (Х^нем. = 27,79 Р > 0,001; Р< 0,05) 

Оттука може да ce изведе следниот заклучок: разликите меѓу 

општествените класи и слоеви во социјалната структура во од- 

нос на просечните месечни парични издатоци за исхрана по член 

на семејство ce мошне позначајни и поголеми отколку разликите 

внатре меѓу слоевите на работничката класа и немануелните сло- 

еви, иако разликите меѓу слоевите на работничката класа (НКВ, 

ПКВ, КВ и ВКВ работници) ce поголеми отколку разликите вна- 

тре меѓу немануелните слоеви (слојот на администрацијата, сло- 

јот на стручњаците к слојот ка раководителите).
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За кормалниот физички и кнтелектуален развиток на 

децата и младината без разлика на нивното социјално потекло 

мошне значајна и незаменлива улога игра потрошувачката на 

месо. Во Табелата 7 ce изнесени податоци за просечната го- 

дкшна потрошувачка на месо (јунешко, говедско, овчо, живин- 

ско и сл. ) .

Во првата колона "воопшто не потрошиле месо”, нај- 

застепени. ce земјоделците со 28,6%; па потоа, работницкте со 

15,8%, a знатно помалку немануелните слоеви - 5,9%. Понатаму, 

најголемото учество работничката класа го има во категорија- 

та до 2,5 кгр. годишна потрошувачка на месо - 27,9%, 

што заедно со учеството во следната категорија од 2,6-5,0 кгр 

(26,8%) сочинуваат повеќе од половината (54,7%); a најмало е 

во највисоката категорија - 15,1 и повеќе кгр. месо - 5,4%.

Кај земјоделците највисоко учество ce сретнува во најниска- 

та категорија до 2,5 кгр. - 28,7%, a најниско во последната, 

додека, пак, кај немануелните подеднакво највисоко учество 

ce сретнува во категориите од 2,6-50 кгр. месо и од 5,1-10,0 

со по 28,2%, но за три пати повисоко е нивното учество во од- 

нос на работничката класа во највксоката категорија 15,1 и по- 

веќе - 15,7% (кај работниците тоа учество изнесуваше 5,4%) и 

речиси приближно за четири пати повеќе од земјоделците. И Хи- 

квадратот и коефициентот на контигенција (С) покажуваат зави- 

сност меѓу потрошувачката на месо по член на семејство и кла- 

сно-слојната структура.
Уште поголеми разлики и уште порелјефна слика за 

поврзаноста меѓу социјалната структура и потрошувачката на 

месо покажува Табелата 7-а, каде ce изнесува просечката по- 

трошувачка на говедско-јунешко месо по член на семејство спо-



ТАБЕЛА 7
ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА. HA МЕСО 
ПО ЧЛЕН HA СЕМЕЈСТВО СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА 

СТРУКТУРА HA СРМ, 1973
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ТАБЕЛА - 7-а
ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА HA ГОВЕДСКО-ЈУНЕШКО МЕСО ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО

BO СРМ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA РАБОТНИЧКАТА КЛАСА И НЕМАНУЕЛНИТЕ
СЛОЕВИ, 1973 ГОДИНА
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ред работничките и немануелните слоевк. Ако во пелина ce спс- 

редат работничката класа и немѕнуелните слоеви ќе ce забеле- 

жк дека вс исклучителката група !!не троши месо", работниците 

учествуваат со 17,6%, a кемануелните слоеви помалку од чети- 

ри патк - 4,1%; во Етората колона "до 2,5 кгр." учеството на 

работниците е речиси исто како во првата колона "не троши", 

т.е. 17,8%, додека кај немануелните слоеви тоа е уште помал- 

ку 3,0%-; некаде кон средните категории тие ce приближуваат

лемат за неколку пати: кај работниците учеството во категори-

ите од 15,1-20,0 кгр. изнесува 4,1% колку и во последната ка-

тегорија од 20,1 и повеќе, додека кај немануелните тоа уче-

ство во претпоследната категорија изнесува 16,5%, a во пос-

ледната 18,1%. На рамниште на споредување меѓу класите и сло-

евите и тоа работници, земјоделци, немануелни слоеви, пензио-
2нери и др. е пресметан Хи-квадрат (X =380,89 Р < 0,001 DF=18)

што покажува мошне значајни разлкки помеѓу одделните општес- 

твени класи и слоеви и просечната потрошувачка на јунешко-го- 

ведско месо по член на семејство, додека коефициентот на кон- 

тигенцијa покажува натпросечна корелациска поврзаност меѓу 

социјалната структура и потрошувачката ка говедско-јунешко 

месо по член на семејство (С=0,450).

разликите меѓу одделните слоеви во работничката класа и вна- 
тре во немануелните слоеви. Така во колоната "не троши" про- 

центот ce деижи од 24,2% кај ККВ и ПКВ работници преку 11,9% 
кај квалификуваните, па ce до 8,8% кај висококвалиФикуваните,

a пак во крацните, зго-

Меѓутоа, од табелата 7-а можат да ce видат и оценат

што е близу три пати помало од она на првиот материјално нај-
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слаб социјален слој. Кај немакуелните тоа ce движи од 6,3% кај 

слојот на стручњаците до нула кај раководниот слој. Понатаму, 

највисоко учество неквалификуваниот и полуквалиФикуваниот слој 

забележуваат во категоријата од 2,6-5,0 кгр. - 23,2% и најни- 

ско во последната категорија 20,1 и повеќе - 4,1%, - категори- 

ја во која слојот на администрацијата има повеќе од пет патк 

поголемо учество - 21,3%.

. И покрај тоа што-определени полиња што ги заземаат 

двете категории мануелни работнички слоеви и немануелни сло- 

еви ce приближуваат, како на пример учеството на висококвали- 

фикуваниот работнички слој во категоријата од 5,1-10,0 кгр. - 

30,4% со истото учество на слојот на администрацијата - 31,1%, 

или на слојот на НКВ и ПКВ работници во категоријата од 2,6-5,0 

кгр. - 23,2% со учеството на раководниот слој 23,8%, сепак ако 

ce подели табелата 7-а на четири дела, јасно ќе ce види групи- 

рањето на податоците по дијагоналата која минува низ левиот 

горен квадрат и десниот долен квадрат, како што може да ce за- 

клучува и врз основа на одделно пресметаните Хи-квадрати.

И во овој поглед заклучокот е ист или сличен како 

претходните: постојат значајни разлики меѓу одделните опште- 

ствени класи и слоеви во просечната потрошувачка на јунешко- 

говедско месо по член на семејство, така што разликите ce по- 

големи меѓу нив отколку внатре меѓу слоевите на работничката 

класа и внатре во немануелните слоеви и покрај тоа што тие 

разлкки ce поизразени внатре меѓу слоевите на работничката 

класа отколку внатре меѓу немануелните слоеви.

Исти или сличнк разлики постојат и во потрошувачка- 

та на другите видови месо (овчото, јагнешкото, пилешкото и 

другото живинско, потрошувачката на риби) како и на јајца,



366

масло за јадење, јужно овошје, јаболка и сл., но поради ог- 

раниченоста на просторот тоа нема да ce анализира со исклу- 

чок тто ќе ce изнесат податоцкте за потрошувачката на млеко 

кое е исто така мошне значајно за физичкиот и духовниот раз- 

виток на децата и младината.

Во категоријата "не троши млеко" поголемо учество 

ce забележува кај земјоделците (13,2%) и работкиците (12,0%), 

додека сосема незнатко кај■немакуелните слоеви (1,9%). За зем- 

јоделците е карактеристично што просечната годишна лотрошу- 

вачка на млеко по член на домаќинство највисоко учество дос- 

тигнува во категоријата од 20,1-40,0 литра - 18,6% и оттаму 

постојано ce намалува 4,9% во категоријата од 120,1-150,0 л., 

односно на 6,7% во последната категорија. Работниците своето 

учество го згуснуваат во средните категории кое ce движи од 

11,1% во категоријата од 10,1-20,0 л., до 16,2% (што е нај- 

високо) во категоријата од 60,1-90,0 л., додека пак кај не- 

макуелните слоеви највисокото учество е ео категориите од 
60,1-90,0 ., - 20,7% и во категоријата од 90,1-120,0 лит. - 

19,6% но исто така со мошне поголемо учество (речиси за три 

пати во одкос на работниците во последните две највисоки ка- 

тегории - 13,9%, односно 15,4%. И применетата статистичка 

мерка на значајност - Хи-квадратот покажува дека меѓу разли- 

чните општествени класи и слоеви во социјалната структура и 

просечната годишна потрошувачка на млеко по член на домаќин- 

ство постојат значајни ра-лики, односно дека помеѓу социјал- 

ната структура и потрошувачката на млеко постои корелациска 

поврзаност (С=0,330).1

11/ Вид., Прилог - 14.
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И bo поглед на опременоста на домаќинствата со трај- 
ни потрошни добра постојат значајни разлики меѓу општествени- 

те класи и слоеви. Во таа смисла податоците го покажуваат сле- 

дното: електричен шпорет поседуваат најмногу домаќинствата од 

немануелните слоеви - 86 5%; потоа од работничките - 69,0% и 

мошке помалку од земјоделците - 19,5%. Кафтена печка пак нај- 

повеќе ce снабдени дсмаќинствата од немануелните слоеви - 55,6% 

потоа од работничките 45,4%-и земјоделските - 7,2%; електрична 

печка имаат 13,5% домаќинства од немануелните слоеви; три na

ra помалиу - 4,8% од работничките и сосема незнатно од земјо- 

делските - 1,6%. Меѓутоа, поседувањето на бојлер, ладилник, 

правосмукалка и машина за перење уште позначајно ги диферен- 

цираат општествените слоеви и класи. Така бојлер поседуваат 

речиси половината од домаќинствата на немануелните слоеви - 

48,9%, работничките под една третина - 29,4%, a земјоделски- 

те само 2,2%; понатаму, ладилник немануелните домаќинства по- 

седуваат 90,6%, работничките околу дваесет проценти помалку - 

69,6% и земјоделците - 12,8% и машина за перење на алишта има- 

ат 68,4% од домаќинствата од немануелните слоеви, од работни- 

чките 27,6% и од земјоделските 2,0%. (Вид. Прилог - 15).

Иста тенденција покажуваат и другите видови на трај- 

ни потрошни добра како што ce: радиото, грамофонот, магнето- 

фонот и телевизорот кои, поточно речено, имаат значајно место 

и улога во процесот на социјализацијата на индивидуата. Нај- 

многу радио поседуваат домаќинствата од немануелно - 80,8%, 
работничките домаќинства 75,9% и земјоделските 46,8%; потоа, 

грамофон - немануелните поседуваат 35,3%, работничките - 17,1% 

к земјоделските 4,3%; магнетофон немакуелните домаќинства има- 

ат 17,7%, работничките 5,6% и земјоделските 2,2% и телевизор -
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92,5% од домаќинствата на немануелните слоеви 62,9% од работ 

ничките домаќинства и 11,4% од земјоделските (Прилог - 16).

Постојат определени разлики меѓу овке општествени 

класи и слоеви во поглед на поседувањето на видот, големика- 

та (еднособен, двособен, трособен итн.) на станот, односно 

неговата површина во полза на немануелните слоевк иако, тре-

ба да ce истакне дека овие разлики ке ce толку изразени и го-
„ 12/леми како. според претходните белези и карактеристики. Но 

тоа не значи дека прашањето за станот и пред cé за добизање 

на стан не е тесно поврзано со класно-слојната структура ка 

нашето општество, бидејќи податокот кој не ce поседува за 

квалитетот и сопственоста на станот би фрлил поголема свет- 

лина на ова прашање.

Од досегашната анализа за материјалната положба, ег 

зистенција и начинот на задоволувањето на материјалните потре 

би на одделните општествеии класи и слоеви би можело да ce из 

влече следниот заклучок:

Материјалната положба и начинот и обемот на задово- 

лување на материјалните потреби мошне значајно ce разликува 

во зависност од припадноста на определена општествена класа 

и слој така што тие разлики семошне поголеми меѓу работничка- 

та класа и земјоделците, од една страна и немануелните сло- 

еви, од друга, отколку што ce разликите внатре во работнич- 

ката класа (меѓу НКВ, ПКВ, КВ и ВКВ работниците) и внатре во 
немануелните слоеви (слојот на администрациja, слојот на стру 

чњаци и слојот на раководители), иако притоа треба и тоа да 

ce напомне дека поголема хомогеност, т.е. помали разлики пос- 

тојат внатре во немануелните слоеви отколку внатре во работ- 

ничките слоевк.
12/" Вид. Прилозите 17 и 17-а.
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Ваквкте разлики ce резултат на противречностите во 

општествената поделба на трудот, пред cé на физички и умствен 

труд и мошне ce индикативни во поглед на понатамошниот начин 

на разрешување на општествените противречности и конфликти во 

нашето општество. Но тоа, ce разбира бара понатамошни поси- 

стематски и посеопфатни социолошки истражувања на овие ег- 

зестенцкјални проблеми од чие решавање мошке многу зависк и 

надминувањето на другите општествени противречности.

в ) Социјалната_структура_и_општествената_моќ

Во определувањето на основните поими е изнесено де- 

ка под општествена моќ на поединецот или општествената група 

(класа или слој) во овој труд ќе ce подразбира можноста и сте- 

пенот на влијание во донесувањето на основните одлуки од нив- 

ниот живот. Индикатори за утврдување на општествената моќ на 

одделните општествени класи и слоеви овде претставуваат:

- застапеноста на одделните класи и слоеви во основ- 

ките самоуправни заедници и во општествено-политичките орга- 
низации;

- класно-слојната пркпадност ка делегатите во собо- 

рите на Собранието ка CP Македонкј a ?

- класно-слојната припадност на делегаткте на собра- 

нијата на општините во Републикава;

- застапеноста на одделните општествеки класи и сло- 

еви во советите ка вонстопанските установи;

- класно-слојната структура на Сојузот-на комунисти-
те на Македонија;
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- класно-слојната структура на општинските, град- 

ските и републичките органи ка синдикатот; и

- класно-слојната структура на Републичката конфе- 

ренција и Претседателството ка ССРНМ.

Секако дека самото членство или застапеност на од- 

делни општествени класи и слоеви ео политичката структура, 
иако е нужен услов, сепак секогаш не е доволек, особеко ако 

не ce има податоци за активното учество на различните припад- 

ницк на к-ласите и слоевите ' во целината на процесот на донесу- 

вање на осковните одлуки од нивната работа и живот. Ko за ова ce 

потребни соодветни социолошки студии, со кои овде не ce рас- 

полага.

Ако ce погледаат податоцкте пред конституирањето 

на делегатскиот систем, односно од изборите за пратеници во 

соборите на Републичкото собрание, како највисоко претстав- 

ничко и самоуправно тело, кои беа спроведени во 1967 и 1969 

година, веднаш може да ce забележи речиси целосна отсутност 

на претставници од работничката класа и земјоделците. Според 

изборите од 1967 година, во сите собори на Собранието на CP М, 

кедонија имало само двајца земјоделци, и тоа двајцата во Сто- 

панскиот собор, a во 1969 година - само еден, и тоа во Репу- 

бличкиот собор. Рудари, индустриски и занаетчиски работници, 

според изборите во 1967 година, имало десет од вкупно 335 пра 

теници, a во 1969 година од нив имало само двајца. Доминан- 

тната улога во донесувањето на најважните одлуки била скон- 

центрирана во рацете на немануелните слоеви (слојот на рако- 

водителите и слојот на стручњаците и уметниците), кои - заед- 

но сочикуваат околу 88,0% од сите претенции во Собранието.
Иста или слична е состојбата и во општинските собранкја.
13/ георгиевски м-р Петре, Социјалното потекло и животната 

ориентација на средношколската младина,...оп.цит.,с. 52.
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Состојбата к изборите на делегатите и делегациите 

бо соборите на Собранието на CP Македонијa во 19 74 годкна - 
кога е спроведено истражувашето, суштински не ce измени во по- 

глед на нивната социјална структура, што потврдуваат и подато- 

ците во следната Табела - 8.

ТАБЕЛА - 8
ДЕЛЕГАТИТЕ ЕО СОБОРИТЕ HA СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ВО 1974 ГОДИНА СПОРЕД НИВНАТА СОЦИ- 

ЈАЛНА СТРУКТУРА

ИЗВОР: Републички завод за статистика на 
СРМ, Избори на делегацик и делега- 
ти за соборите на собранијата во 
1974 година, Статистички преглед 
56 , с . 37 .

Оваа Табела - 8 јасно покажува дека од вкупниот број 

делегати во сите собори на Собранието на СР Македонија домини- 

раат речиси со подеднакво учество слојот на стручњаци и умет-



372

ници (39,2%) и слојот ка раководителкте (40,1%) што заедно со- 

чинуваат четири петини (79,3%) од вкупниот број на делегатите, 

додека работнкците учествуваат со 14,4% и земјоделците со 4,2? 

Интересно е што работниците и земјоделците речиси немаат ни- 

какво, (сосема слабо) влијание во донесувањето на најзначајни- 

те одлуки во Соборот на општините и Општествено-полихичкиот сс 

бор, додека во Соборот на здружениот труд учеството на работ- 

ниците е -25,4%, т.е. работниците ce застапени со една четврти- 

на што е значајно под учеството на работниците во вкупното на- 

селение, иако според карактерот на овој собор и нивното уче- 

ство треба да биде повисоко и од она во вкупното население;'

Слична е состојбата и во поглед на социјалната стру- 

ктура на делегатите на собранијата на општините во СРМ, што јг 

покажува Табелата - 9.

ТАБЕЛА - 9
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA ДЕЛЕГАТИТЕ НА
ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА BO СРМ, 1974
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ИЗВОР: Исто како за Табела - 8.
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Од Табелата 9 може да ce види дека во сите три собо- 

ри најдоминантно учество имаат стручњаците и уметниците, учес- 

тво кое ce движи околу едка третина од вкупниот број делегати 

во целина и во одделните собори иа општинските собранија.

Единствено во соборот на здружениот труд - рударкте, 

индустриските и сродни работкицк ce нешто позначајно застапе- 

ни, т.е. околу една четвртина (26,7%) , но кое е значајно под 

нивото на- учеството на раббтничката класа во вкупното населе- 

ние, додека нејзиното учество во другите два собора е мало к 

изнесува 8,2% во соборот на месните заедници и 15,3% во опште- 

ствено-политичкиот собор.

Земјоделците и понатаму остануваат со релативно по- 

мала застапеност во целината на општинските собранија и посеб- 

но во нивните општествено-политички собори, особено во однос 

ка административно-раководниот слој и слојот на стручњаци и уме 

тници. Земјоделците релативно подобро ce застапени во соборот 

на месните заедници (20,6%) но и тоа е речиси за два патк по- 

мало од нивното учество во вкупното население.

Немануелните слоеви (административно-раководниот и 

слојот на стручњаците и уметнкците) не само што ce во целина- 

та ка сите делегати на општинските собранија застапени со зна- 

тко поголемо учество, т.е. повеќе од половината делегати на 

сите собори на општинските собранија потекнуваат од кив (55,0%) 

туку нивното учество е над полоЕината и во сите три собори, 

додека во општествено-политичкиот собор тоа учество ce добли- 

жува до двотретинското мнозинство, иако нивкото учество во со- 

цијалната структура ка вкупното население не изнесува ниту ед-

на петткна.
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A k o  истите овие податоци за делегатите на собрани- 
јата на општините во СР Македониja ce расчленат и анализира- 

ат според степенот на стручното образование (Прилог 18), то- 

гаш јасно ќе ce види маргиналната застапеност на неквалифику- 

ваниот и полуквалификуваниот работничкк слој во одделните со- 

бори (собор на здружен труд - 2,6%; собор на месните заедни- 

ци - 3,3%; општествено-политичкиот собор - 1,8%) како и во 

целината на делегатите на општинското собрание (2,6%) . Ква- 

лификуваниот работнички слој во вкупниот број на сите општин- 

ски собранија е застапен со 11,9%, во соборот на здружен труд 

со 15,7%, додека во соборот на месните заедници и општествено- 

политичкиот собор неговото учество речиси е подеднакво (8,4%, 

односно 8,2%). Слично е и учеството на висококвалификуваниот 

слој, со таа разлика што во соборот на месните заедници е ре- 

чиси за два пати помало во однос на квалификуваниот работнич- 

ки слој (4,1%).

Во однос на степенот на образование, најзначајно и 

подоминантно учество во сите три собори во собранијата на оп- 

штините имаат делегатите со средно образование (со вкупно 

20,2%); потоа, делегатите со високо образование, особено во 

општествено-политичкиот собор (24,5%), па потоа со вишо об- 

разование - 16,2% од вкупниот број делегати во општинските 

собранија. Значи, и овде податоците јасно покажуваат дека и 

степенот на образование значајно влијае врз изборот на деле- 

гатите во општинските собранија.

Интересни ce и податоцкте за социјалната структура 

на советите (самоуправни органи) во некок вокстопански уста- 

нови што ce даденк во Табелата - 10.



ТАБЕЛА - 10

СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СОВЕТИТЕ ВО НЕКОИ ВОНСТОПАНСКИ УСТАНОВИ 
ВО КОИ CE ИЗБИРА COBET BO СРМ, 1972
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ИЗВОР: Републички завод за статистика на СРМ, Статистички 
преглед, бр. 57, 1975.
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Во сите овие совети на вонстопанските установи до~ 

минира слојот ка стручњацкте, повеќе од половината во вкупни- 

от број нквни членови ce од слојот на стручњаците и уметници- 

те (53,7%) , a нивното учество е најголемо во советите на на- 

учните дејности (60,1%) , што јасно зборува за нивното техно- 

краткзирање иако к слојот на администрацијата и раководители- 

те (доколку ce земат заедко) претставуваат значајка застапе- 

ност, па оттука можеби е подобро да ce рече дека овке советк 

ce технобирократизирани. Всушност дека е тоа така и дека са- 

мо формално го косат името "совети" покажува само симболичнатг 

застапеност (а во некои совети и целосна отсутност) на работ- 

ниците (1,5%) .

Меѓутоа, значаен показател на општествената моќ ка 

одделни класи и слоеви претставува социјалната структура на

членството и раководството на општествено-политичките органи- 

зации од кои посебно ce значајни двете работнички организации 

- Сојузот на комунистите и Синдикатот.

ТАБЕЛА - 11
ЧЛЕНОВИТЕ HA СКМ ВО 1974, 1975 и 1976 

ГОДИНА, СПОРЕД ЗАНИМАЊЕТО
i I1 Г о д И H и

Занимање 1974 ! 1975 : 1976
N ! % ; N ! % _ !L. N ! Q.'O
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iiii
6 , 9 6 . 3 1 0  S

i
6 ,6
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«ii 2 8 , 2 2 6 . 5 8 7  i 2 8 , 0

1Прив .занаетчии 5 1 9 ! ° > 7 5 3 6
i
ii 0 , 6 5 6 5  i 0 , 6

ј Админ.службеници 5 . 5 6 2 ! 7 , 2 6 . 1 2 8
iii 7 , 3 7 . 3 4 7  i 7 , 7
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iii 2 4 , 8 2 4 . 5 2 2  J 2 5 , 8
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s
1 0 . 4 8 3

1111i
1 2 , 4 1 1 . 1 8 2  ji 1 1 , 8
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1!I 4 , 6 - 3.992 i 4 , 7
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i

7,5
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ИЗВОР: Годишен статистички извештај за 1974, 1975 и 
1976 година на ЦК СКМ.
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Податоците од Табелата 11 покажуваат дека застапено- 

ста на работницкте во Сојузот ка комунистите ка Македонија 

како нивна авангарда, ce движи околу 28% и има слаба тенден- 

ција на опаѓање и на која мошне многу и ce приближува заста- 

пеноста на слојот на стручњаци и уметности, кли како што бк 

рекол и .  Галбрајт техноструктурата, така што кивната разлика 

во 1976 година изнесува 2,2 поени што не претставува значај- 

на разлика. Уште позначајно-е и тоа што слојот на стручњаци 

и уметници покажува спротивна тенденција на работниците, т.е. 

постепено зголемување (од 24,1% во 1974 година ка 25,8% во 

1976 година).

Вкупното учество или застапеност на слојот на адми- 

нистрацијата, стручњаците и раководителите во Сојузот на ко- 

мунистите е далеку над нивната застапеност во вкупното насе- 

ление, додека пак застапеноста на работничката класа cé уште 

ce наоѓа под рамништето на застапеноста во вкупното население 

(која изнесува околу 35%, a во Сојузот на комунистите 28%, т.е. 

седум поени помалку) и покрај тоа што по определбата Сојузот 

на комунистите е авангарда на работничката класа и како так- 

ва треба таа да е далеку позастапена и од своето учество во 

вкупното население.

Во Табелата 11 јасно ce покажува и несразмерното 

повисоко учество на слојот на раководителите кое е далеку 

поголемо од масовната класа на земјоделците чија застапеност 

под половината од застапеноста на слојот на раководителите и 

ce движи од 7,3% во 1974 година на 6,6% во 1976 година, зна- 

чи и со тенденција на уште поголемо смалување. Интересно е 

да ce каже дека непосредко по ослободувањето (1948 година)
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социјалната структура на Комунистичката партија на Македони- 

ја бкла поикаква со доминантно место на земјоделците, одно- 

сно селаните 57,7% и работниците со 32,1%. Кои ce причините 

за послабата застапеност на работниците и посебно на земјо- 

делците во последките две децении треба да ce согледаат, про- 

учат и научко образложат што е од мошне голем општествено-по- 
литички интерес.

- Ако ce погледаат'податоците за социјалната структу- 

ра на членовите на раководствата на Сојузот ка комунистите 

во 1974/75 година, каде и ce донесуваат најбитните одлуки за 

дејствувањето на СК, состојбата е следната (Вид. Прилог - 19) 

Од вкупниот број членови на општикските конференции на Соју- 

зот на комунистите на Македонија (2.924) 29,1% ce работници; 

22,3% стручњаци и уметници; 18,5% раководители и платени функ 

ционери, 7,5% земјоделци итн., што е мошне слична на структу- 

рата на вкупното членство на Сојузот на комунистите на Маке- 

донија. Но, таа значајно ce менува во општинските комитети и 

Централниот комитет на СКМ. Имено, во општинските комитети 

најзастапен е слојот на раководителите и платените функцио- 

нери со 29,7%, додек.а во ЦК СКМ неговата застапеност изнесу- 

ва две третини од вкупниот број негови членови - 66,0%, Ra

fle заедно со слојот на стручњаците тоа учество изнесува 84,0% 

Работниците во општинските комитети ce застапени со една че- 

твртина (25,5%), додека во ЦК СКМсо 1б,0%7што е приближно на 

двапати помало од нивното учество во членството на СК. Земјо- 

делците пак во општинските комитети ce застапени со 5,1%, до- 

дека во ЦК СКМ потполно отсуствуваат!
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Во оформувањето на порелјефна слика за социјална- 

та структура на раководството на работничките оргакизапии 

дава и Табелата - 12 во која ce изнесени податоци за општкн- 

ските, градските и републичките одбори и совети на синдика- 

тот на СРМ во 1976 година.

Како еминентка работничка организација бк ce оче- 

кувало дека и во раководните органи на синдикатите ќе доми- 

нира застапеноста на работничката класа, но фактичката coc
to јба по правило, без исклучок во сите општински, градски и 

републички одбори и совети покажува дека таква положба има 

немануелниот слој на стручњаци и уметници, со учество кое е 

над половината (т.е. преку 50%), a во градските совети и од- 

бори достигнува и 60%. Учеството на работничката класа ce 

движи од 29,2% во републичките одбори, до 42,1% во републич- 

ките совети. Од работничките слоеви само симболично е заста- 

пен неквалификуваниот и полуквалификуваниот слој и тоа само 

во општинските совети и одбори додека во градските совети и 

одбори - Републичкиот совет целосно е отсутен како што цело- 

сно ce запоставени и земјоделците (во сите совети и одбори).

Потребно е да ce проучи зошто ce толку привлечител- 
ни синдикалните раководства - одборите и советите на сите три 

нивоа (општински, градски и републички) за техноструктурата? 

Дали затоа што негуваат илузија дека како стручњаци исто Ta

xa ce најповикани, најкомпетентни да донесуваат одлуки во 

друго име, во име на работничката класа или можеби и тие ce 

сметаат (исто имаат илузија) дека ce работници!

Иста, a можеби уште поизострена, поконтраксна сли- 

ка дава и социјалната структура на раководствата ка најмасов-



ТАБЕЛА - 12
ОПШТИНСКИТЕ, ГРАДСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ HA СИНДИКАТОТ 
BO СРМ, СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА (СОСТОЈБА 31.XI1.1976
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ната општествено-политичка организацкја - Републичката кон- 

ференција на ССРНМ, според изборите од 1974 година (Прилог - 

20). Така во составот на Републичката конференција на ССРНМ 

доминираат стручњаците и уметкиците (49,1%) чие учество во 

Претседателството на ССРНМ изнесува 36,2%, додека, пак сло- 

јот на раководителите доминира во Претседателството (од 58 

членови 29 ce раководители) - 50,0%, чие учество во Конфе- 

ренцијата- изнесува 31,4%. Работници во Конференцијата има 

13 или 8,2%, во Претседателството 5 или 8,6, додека земјо- 

делци пет, односно двајца. И овде јасно ce покажува дека над 

80% во членството на Републичката конференција и Претседател- 

ството на ССРНМ ce застапени двата немануелни слоеви, слојот 

на раководители и слојот на стручњаци и уметници.

На крајот на прашањето за социјалната структура и 

општествената моќ, врз основа на досегашната анализа, може 

да ce изведе следниот заклучок: според застапеноста во собо- 

рите на Републичкото собрание и општинските собранија; зас- 

тапеноста во советите на вонстопанските установи, во членство- 

то и раководствата на општествено-политичките организации по- 

стојат значајки разлики меѓу одделните општественк класи к 

слоеви во социјалната структура; разлики кои го покажуваат 

доминантното место и застапеност на немануелните слоеви, пред 

cé на слојот на стручњаци и уметници и на слојот на раководи- 

телите .

Ова е цврст темел за претпоставка дека cé уште ce 
управува во име на работничката класа, во име на_ "народот"

и "кародните маси", a не самата работничка класа непосредно
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да управува, да ги донесува основните одлуки од животот к ра- 

ботата на луѓето на сите рамништа и без што нема вистински и 

брз развој на социјалистичкото самоуправување кое cé повеќе 

ce изразува на нормативно-институционалниот к идеолошкиот 

план, a мошне помалку на економскиот, социјалниот и политич- 

киот. A со тоа мошне многу ce отежнува надминувањето ка еко- 

номските к општествено-политичките противречности.

г ) ^222E2225SH22_Z2£H?52_!! Ј^2^22222_!::2_2ЅЗ§22212класи_и_слоеви_за_задоволување_на_културните
П2треби ~

Проучувањето на културните и воопшто на духовните 

потреби и начинот на нивното задоволување од аспект на соци- 

јалната структура е мошне интересно и значајно и социолошко 

и општествено прашање. Меѓутоа, со такви истражувања ке ce 

располага за нашата Република, па затоа овде ќе ce изнесат 

податоцкте за матеркјалните услови на задоволувањето на не- 

кои од овие потреби и тоа врз основа на рачно преработената 

анкета за домаќинствата во 1973 година на Републичкиот завод 

за статистика на СР Македониja, за што поранс стана збор.

Овие материјални услови на задоволување на култур- 

ните потреби ќе бидат анализирани преку следните показатели:

- просечните годишни паркчни средства на домаќин- 

ството потрошени за купување на училишни книги;

- просечните парични средства (издатопи) по член 

на домаќинство за весници и списанија;

- просечните годишки паркчнк средства потрошеки за 

музички концертк, театар, кино к сл., по член на домаќинство.
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Општествените класи и слоеви како што ce разлику- 

ваа значајнс во поглед на материјалните услови за задоволу- 

вање ка материјалнкте потреби за исхрана и начинот на мате- 

ријалката егзистенција, како и во општествената моќ, треба 

да ce очекува дека тие значајно ќе ce разликуваат и вс по- 

глед на материјалните услови и можности ка задоволување ка 

културните потреби.

- Анализата ќе започне со податоците во ТАбелата -13

Во колоната "не потрошило" од Табелата 13 најмно- 

гу не потрошиле средства за купување на училишни книги кате- 

горијата "пензионери и друго" - 67,0% што може да насочува 

кон одговорот дека поради тоа што многу помалку имале деца 

и младина на школуваше што е слично и со претходната кате- 

горија "немануелни слоеви" (40,2%) бидејќи обично имаат по- 

мал број деца и младина на школување во однос на работници- 

те (33,4%). Споредени учествата во различните категории на 

материјални парични кздатоци за училишни книги меѓу работни- 

чките и немануелните слоеви не постојат значајни разлики и 

тие ce движат од 2,5% во најниската до 50 дин. до 12,9% во 

највисоката категоријa ("451 дин. и повеќе") кај работкици- 

те и од 1,1% до 15,4% кај немануелните слоеви. Земјоделците 

имаат малку пониско учество, особено во ловисоките катего- 

рии на просечни парични издатоци за купување на училишни кни 

ги.

Ако посебно ce расчленат податоците за работнички- 

те слоеви (Вид. Прилог 21) ќе ce видк дека не постојат зна- 

чајнк разликк меѓу неквалификуваниот и полуквалификуваниот, 

квалификуваниот и вксококвалификуваниот работничкк слој во



ТАБЕЛА 13
ПОТРОШЕИИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ДОМАЌИНСТВОТО BO ТЕКОТ 
НА 1973 ГОДИНА BO СРМ ЗА КУПУВАЊЕ HA УЧИЛИШНИ КНИГИ, 

СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА

X2 = 92,90 Р <  0,001 DF = 18 ■ С = 0,241
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поглед на потрошените просечки паркчни средства за купување 

на училишни книги во текот на 1973 година , што го потврдува- 

ат и пресметаните мерки на значајност - Хи-квадрат тестот 

(Х~=7,01, Р > 0,05 DF = 12) и коефициентот на контигенци- 

ја (С=0,110).

Меѓутоа, знатно поголеми разлики ce јавуваат меѓу 

општествените класи и слоеви во поглед на материјалните из- 

датоци за- незадолжителните" потреби како што ce купуваљето 

и следењето на весници (печатот) и списаниja како и за кон- 

церти, театар и кино.

Податоците за првиот вид материјални издатоци ce 

изнесени во следната табела 14. Тука сосема релјефно ce по- 

кажува дека земјоделците не само што најмногу, во огромно мно- 

зинство немаат материјални трошоци за весници и списанија 

(70,9%) туку и тој мал дел што купува весници и списанија 

сосема малку издвојува материјални (парични) средства, би- 

дејќи само во најниските категории е застапен со 13,4% до 

50 дин. и со 8,7% во категоријата 51-100 дин.

Работниците ce исто така мошне многу застапени во 

првата колона ”не троши,! - 39,8% ка што ако ce додаде учес- 

твото во првите две најниски категории во кои сосем малку ce 

трошат пари за купување на весници и списанија, тогаш нив- 

ното учество ce зголемува до над две третини.

Во однос на овие две мануелнк класи - земјоделска- 

та и работничката, немануелните слоеви мошне значајно повеќе 
имаат парични издатоци за купување на весници и списанкја.

Во категоријата "ке троши" немануелните слоевк симболично ce 

застапени со 5,6%, додека во највисоката категориja на потро-



ТАБЕЛА - 14
ПРОСЕЧНИ ПАРИЧНИ ИЗДАТОЦИ ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВОТО ЗА 
ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА BO СРМ, 1973 ГОДИНА СПОРЕД СОЦИЈАЛ-
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шеки парични средства и501 и повеќе" нивното учество ce при- 

ближува кон едка третина (30,8%), што е за пет патк поголе- 

мо од учеството ка работничката класа (6,0%) и далеку пого- 

лемо од учеството на земјоделците (0,7%) .

На мошне значајните разлики меѓу одделните опште- 

ствени класи и слоеви во врска со материј алките трошоци по 

член на домаќинство за купување (односно читаше) на весници 

и списаки-ја укажува и големината ка Хи-квадратот (Хг=507,73 

Р < 0,001), додека коефициентот на контигенција (С = 0,503) 

покажува натпросечна корелациска поврзаност меѓу независна- 

та варијабла - социјалната структура и зависната - просечни- 

те парични трошоци по член на домаќинство за купување на вес- 

ници и списанија.

Во оваа смисла јазот лежи меѓу работничката класа 

и земјоделците, од една страна и немануелните слоеви, од дру- 

га страна, во полза на овие вторите, кои имаат поголеми мате- 

ријални примаља и повисок степен на образование, па оттука 

и поголеми материјални можности и услови за задоволување на 

потребите за читање ка печатот и периодиката.

Какви ce разликкте меѓу одделните општественк кла- 

си и слоеви во поглед на материјалните (паричните) издатоци 

за посетување на концерти, кико, театар и сл. Податоците ce 

изложени во Табелата 15.

Од Табелата 15 јасно произлегува дека во категори- 

јата "не троши" најзастапени ce земјоделците со 80,3% врз што 

влијае, покрај нивната материјална положба, и непостоењето

на овие културни установи (театар, кино, музички сали к ор- 

кестри) во најголемиот број села, бидејќи тие ce урбани ус-



ТАБЕЛА - 15
ПРОСЕЧНИ ПАРИЧНИ ИЗДАТОЦИ ЗА КОНЦЕРТИ, ТЕАТАР, КИНО 
И СЛИЧНО ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО BO СРМ, 1973 СПОРЕД 

СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА

X2 = 181,61 Р < 0,001 DF = 1 5  С = 0,329
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такови. Нивното учество е кајголемо во најниската категорија - 

"до 50 дин." - 8,3%.

Потоа, селдат работниците кои во категоријата "не 

троши" ce застапени со 61,4%, додека највисоко учество дос- 

тигнуваат во првите две најниски категории "до 50 дик." - 10,7% 

и од 51-100 дин. - 11,6%, додека во највисоката (301 дин. и 

повеќе) учествуваат со 3,0% што е за повеќе од три пати пома- 

ло од учеството на немануелните слоеви - 11,7%.

Немануелните слоеви имаат и многу позначајно помало 

учество во категоријата '!не троши" - 38,4%, додека нивното уче- 

ство во повисоките категории на парични издатоци по член на 

домаќинство за концерт, театар, кино и сл., е за два пати и 

повеќе повисоко од учеството на работничката класа, a пове- 

ќе од пет пати во однос на земјоделците. Значајните разлики 

меѓу овие класи и слоеви во поглед на просечните парични из- 

датоци по член на домаќинство за концерти, театар, кино и сл., 

ги потврдуваат Хи-квадратот и коефициентот на контигенцкja.

Ho интересно би било да ce види дали овие разлики ce позна- 

чајни од разликите внатре меѓу слоевите на работничката кла- 

са и внатре меѓу немануелките слоеви? Тоа го покажува Табела- 

та - 15-а.

Табелата - 15-а покажува дека нешто подобра заста- 

пеност во материјалните издатоци за концерти, театар, кино и 

сл., има висококвалификуваниот слој како во поглед на повисо- 

ките категории на издатоци така и во категоријата "не троши" 
во која е помалку застапен но не значајно во однос ка квали- 

фикуваниот слој. Во целина земено постојат определени разли- 

ки меѓу работничките слоеви ко тке не ce значајни на рамкиште 

од 0,05 на знача јност (Х^мр=14,25 Р >  0,05, DF = 10).



ТАБЕЛА 15-a
ПРОСЕЧНИ ПАРИЧНИ ИЗДАТОЦИ ЗА КОНЦЕРТИ, ТЕАТАР, КИНО И СЛ. 
ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО BO СРМ ВО 19 73 ГОДИНА СПОРЕД СОЦИ-- 
ЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA РАБОТНИЧКАТА КЛАСА И ИЕМАНУЕЛНИТЕ

СЛОЕВИ

Х 2мр - 14,25 Р >  0,05 DF = 10 С = 0,156
Х2н = 17,59 Р >  0,05 DF = 10 С = 0,245
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Немануелните слоеви покажуваат значајно помало уче-

ство во категоријата "не троши" кое кај слојот на раководкте-

лите е најниско (30,2% што е повеќе од два пати помало од ис-

тото учество на НКВ и ПКВ работнички слој), но и највисоко

во највксоката категорија ("301 к повеќе") кое изнесува 19,1%

што е повеќе за осум и пол патк од квалификуваниот работнич-

ки слој. И овде иако постојат определени разлики во овој по-

глед меѓу. немануелните слоеви, сепак тие не ce значајнк на

рамнкште 0,05 на значајност што ce прифаќа нултата хкпотеза
2за непостоење на значајни разлики (X н = 17,9 Р 0,05).

Оттука може да ce изведе заклучокот во однос на по- 

ставеното прашање: разликите меѓу општествените класи и сло- 

еви во материјалните издатоци по член на домаќинство за задо- 

волување на културните потреби за музички концерти, театар, 

кино и сл., ce поголеми и значајни, отколку разликите кои по- 

стојат, но кои не ce значајни меѓу слоевите внатре на работни- 

чката класа и внатре меѓу немануелните слоеви.

Од целината на анализата на социјалната структура 

на СР Македонија и нејзиното влијание и поврзаност со матери- 

јалната (економската) положба на семејствата и пошироко на дс- 

маќкнствата (просечниот месечен доход по члек на семејство), 

материјалните услови и трошоци за исхрана и начинот на исхра- 

на; понатаму, за влијанието на социјалната структура врз оп- 

штествено-полктичката и самоуправна моќ на одделните класи и 

слоеви како и за нејзиното влијание врз материјалните услови 
и можности за задоволуваше на културните потреби може да ce 

изведе следниот општ заклучок % постојат значајни разлики во
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поглед на материјалните услови и начинот на исхрана и живеење; 

во поглев ка општествената моќ и во поглед на материјалнкте 

услови и можности за задоволување на културните потреби, Me

ry општествените класи и слоеви ка СР Македонија во полза на 

кемануелните слоеви и дека тке разлики ce мошне поголеми и 

позначајни од разликите внатре меѓу слоевите на мануелните 

класи (пред cé работничката) и внатре меѓу кемануелните сло- 

ези.

Таквите разлики ce резултат на општествено-економ- 

ските противречности во општеството како целина и во негова- 

та социјална и политичка структура. Оттука, може да ce оче- 

кува овие противречности, особено во социјалната структура 

да влијаат и да ce изразуваат во високото образование и тоа 

пред cé во: изборот на видот на високото образование, меѓу- 

себното другарување меѓу студентите и врз нивниот успех во 

студирањето.

Но, пред да ce помине на анализа на овие прашања, 

накусо ќе ce изложи развојот на вишото и високото образова- 

ние во СР Македокија по ослободувањето, со што ќе можат по- 

соодветно да ce сфатат и резултатите на понатамошната ана- 

лиза на истражувањето.

2. PA3B0J0T HA ВИШОТО И ВИСОКОТО ОБРА- 
ЗОВАНИЕ ВО CP МАКЕДОНИJA

Соодветниот економски и општествен развој на СР Ма- 

кедонија, за што претходно стана збор, овозможи мошне брз ра- 

звој ка целиот образовен систем и посебно на високото образо- 

вание. Може да ce рече , како што ќе покажат податоците? дека
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овој развој на сите степени на образованието и посебно ка ви- 

сокото ce одвивал многу побрзо отколку стопанскиот развој на 

Републикава што предизвика определени противречности помеѓу 

степенот на развој на економската структура и соодветната 

квалификациона и образовна структура на работдачката класа како и во 

cé поголемиот број на регрутирање на невработени со заврше- 

но средко и високо сбразование.

- Меѓутоа, развојот- на вишото и високото шкслство, 

свде ќе ce прикаже само низ следните основни показатели:

- движењето на бројот ка запишаните студенти спо-

ред :

а) години на запишувањето,

б) на 10.000 жители,

в) режим на студии (редовни, вонредни),

г) според полот,

д) според групите на факултети и високи школи,

- движењето на дипломираните студенти; и

- движењето на бројот на наставниците и соработни-

ците.

Пред да ce помине ка анализа на овие показатели тре- 

ба да ce истакне дека во Македонија cé до почетокот на учеб- 

ката 1948/49 година немало Универзитет, постоел само Филозоф- 

скн факултет формиран во 1946 година во Скопје со мошне мал 

број студенти (548 студенти). Во учебната 1948/49 година е 

формиран првиот Универзитет во Македонија што го сочинуваа 

Филозофскиот , Земјоделско-шумарскиот и Медицинскиот факул- 

тет, т.е. само три факултети, со вкупно 989 запишаки студенти.
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Во овој период дојде до силко ширење на мрежата ка 

основното и средното образованиѕ што влијаеше и врз зголему- 

вањето на бројот на студентите. Во следната учебка 1949/50 

година студираа 1.525 студенти - од кои 211 ка новоотворени- 

от Технички факултет, По десѕт години на работа на Универзи- 

тетот g т.е. во учебната 1958/59 година за пет пати ce зголе- 

ми бројот на студентите (7.456) . Од овој период до учебната 

1978/79 година кога бројот на студентите во СР Македонија пов- 

торно ce зголемува за пет и пол пати приблкжувајќи ce до 40.0( 

студенти со што Универзитетот 1!Кирил и Методиј " по бројот на 

студенти ce смести на второ место во Југославија, ведкаш зад 

Белградскиот Универзктет.

Во учебната 1978/79 година ce формира и почна да 

функционира и вториот универзитет во Битола, што ги опфати 

факултетите и вишите школи во Битола, Прилеп и Охркд. Веќе 

ce вршат подготовки за две-три години да ce отвори уште еден 

универзитет во Македонија - во Штип што би сочинувале еден 

триаголник во регионална смисла, опфаќајќи ja целата терито- 

рија на СР Македонија со вкупно население околу два милиони! 

Ако на ова ce додадат уште 23 барања на разни општински цен- 

три за отворање на факултети и вкши школи тогаш јаско произ- 

легува предимензионирањето на вишото и високото образование, 

што има сериозни економски, социјални и политичкк последици 

во што овде не може да ce навлегува.
Ако ваквиот развој на високото образование во СР Ма- 

кедонија ce споредк со другите социјалистички републики може 

да ce констатира следното (Табела 16).



ТАБЕЛА 16
БРОЈОТ HA УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И ЈУГОСЛАВИЈА ВО 19^8 и 1976 ГОДИИА

'9L 1 9 ч 8
Социј алистичка Основни Средни J

_школи_ и_школиЈ_

Југославија 1915,7 172,9 ! 
!

Босна и Херце- 
говина

275,8
1

17,0 I 
1 t

Црна Гора 72,5 It,5 ! 1
Хрватска 478,3 ^5,7 ! 1
Македониј a 152,1 10,7 !i
Словенија 200,1 21,8 !9
Србија 736,7 72,9 i

i : «i 9 7 6 i
Виши i Високи јОсновни iСредни i Виши
коли__j__школи_._|_школи__ј_школи_s_школи_

5 , 3 i 1 53,8 i 2856,4 !1 1 1 fl
832,8 !1I

119,2
1

0,2 i 1 1,2
1 B

i 673,2 i
i i

1
153,2 ! 1 16,0

0 , 2  i - ! 89,2 ј 26,1 jJ 1,7

i,o : 15,A ! 525,8 ! 179,8 !I 26,5

o,i i 1,1 ! 270,1 ! 1 1 66,5 !g 7,3

o,5 ii м ! 218,5 ! 1 1
77,2 j 7,4

3,3 ! 31,3 i 1079,3 : 329,7 ! 60,2

„ „ „ „  v b o  илјади; 
Î Инд0кс 1948 t TÖÖ t

Високи Основни Средни I Виши Високи
ш к о л и _ _ JiJï2ïL. ш к ° Л  И Ш  К  О Л  И  _ _Ј Ј Ј К О Л И ш

2 8 6 , 4 149,1 4 8 1 , 7  i 2 2 4 9 , 1  
1

532,3

36,2 244,1 9 0 1 , 2 ; 8000,0
I

3016,7

М 1 2 3 , 0 580,0 i 850,0 41,0

51,5 109,9 393,4 ! 2650,0t
334,4

34,9 177,6 621,5 ! 7300,0B 3172,7

2 2 , 1 1 0 9 , 2 354,1 J 1480,0 1
4 6 0 , 4

137,6 146,5 452,3! 1824,2 439,6

ИЗВОР: Исто како Табела 1.

-а—§
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1. Од сите социј алистички републики и СФРЈ како це- 

лкна кајголем индекс на зголемување ка бројот ка студектите 

во високите школи и факултетите во 1976 година во однос на 

1948 година има СР Македонија (икдекс 3.172,7) и до што ce 

доближува само СР Босна и Херцеговина (индекс = 3.016,7), до- 

дека другите социј алистички републики ce далеку под нивното 

зголемување кое ce движи со индекс од 334,4 во СР Хрватска, 

до 532,3 во СФРЈ какс целина.

2. Во поглед на порастот на бројот на студентите во 

вишите школи во истите учебни години, СР Македонија ce наоѓа 

ка второ место со индекс = 7.300,0, веднаш зад СР Босна и Хер- 

цеговина (индекс = 8.000,0) што е исто така мошне значајно 

зголемување во однос на другите социјалистички републики кое 

ce движи од најнискиот во Црна Гора (индекс = 850,0) до нај- 

високиот во СР Хрватска (индекс = 2.650,0).

3. И во поглед на развојот на основното и средното 

образование ce покажува дека CP Македонија и СР Босна и Хер- 

цеговина имаат највисоки индекси на пораст, Во основното об- 

разование тој индекс за СР Македокија изнесува 177,6, (СР Бс 

ска и Херцеговина индекс = 244,1), a за средното 621,5 (СР Бо- 

сна и Херцеговина индекс = 901,2).

Ова како да покажува настојување неразвиените репу- 

блики во Југославија преку развојот на образовниот систем по- 
брзо да ja надминат својата заостанатост (неразвиеност) што 

ce разбира бара прво соодветен материјален развој, па оттука

и противречностите кои од тоа произлегоа.
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Движењето на вкупниот број студентите во СР Маке- 

докија во периодот 1958-1975 година е дадено во Табѕлата 17.

Во оваа табела релјефно ce оцртуваат три периоди 

на растот на бројот.на студентите во периодот 1958-1975 го- 

дина: првиот, од 1958-1962 година кога постои тенденцкја ка 

континуирано зголемување на бројот на студентите во СР Маке- 

донија (од 9.360 студенти во 1958 година на 12.433 студенти 

во 1962 година; индекс 132 ; 8); вториот од 1963-1965 година 

на нагла регресиja, односно намалување на бројот на студенти- 

те од 12.433 студенти на 9.858 во 1964 година, (икдекси за 

1963 = 99,6 и 1964 - 105,3) како последица на настанатите вон- 

редни услови на работа на високошколските установи поради зе- 

мјотресот во јули 1963 година, што го погоди универзитетски- 

от центар - Скопје. Во учебната 1963/64 и 1964/65 година еден 

дел од студентите на Универзитетот од Скопје ги продолжија 

студиите во другите универзитетски центри на Југославија и 

во странство, па оттука и смалувањето на вкупниот број сту- 

денти во овие учебни години.

Со нормализацијата на условите за работа на високо- 

образованите институции во Скопје веќе во следната учебна го- 

дина 1965/66 година бројот на студентите ce зголемува на 

13.842 студенти (индекс = 147,9) .

Третиот период започнува со учебната 1968/69 годи- 

на кога вкупниот број на студентите нагло, рапидно ce зголе- 

мува над 20.000 студенти (поточно во 1968 година тој број ско- 

кнува на 22.340 студенти или со индекс = 238,7). Оттогаш овој 

број постојано брзо ce зголемува, досткгкувајќи во 1975 го- 

дина 39.351 студекти или икдекс на пораст во однос на 1958
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ТАБЕЛА - 17
БРОЈОТ HA СТУДЕНТИ HA 10„000 ЖИТЕЛИ 

BO СРМ, ПЕРИОД 1958-1975
ii Година

1
I
1
i
1

Број ка 1 
вкупно 
население i

Вкупен број 
на студен- 

ти
I
!
1
i

Студенти на 
10.000 жи- 

тели

51
I
Sr

Индекс
1958=100

i 2 a 1
1958 i

ii 1.366.000 1 9.360
3
1î 68,5 1

Ii 100
1959

Б
S
1 1.377.000 i1 11.382 1!S 82,7

1
S
1 121,6

1960 1
i
i

1.392.000 J 14.028
1!! 100,8 i1£ 149,9

1961 i
1 1.411.000 1 1 14.578 1

l
1 103,3 i

s 155,7
1962 1

1
1.431.000 i 12.433 i

S 86,9 i
i
i

132,8
1963 i

i 1.453.000 !i 9.324 S
Is 64,2 I

i 99,6
1964 I

! 1.480.000 j 9.852 î
i 66,6 i

I1 105,3
1965 1S 1.506.000 is 13.842 !

!a 91,9 I
I 147,9

1966 ii1 1.531.000 j 15.715
8
i1 10 2,6 ïI1 167,9

1967 1
i 1.557.000 !1 18.445 l1 118,5 !1 197,1

1968 111 1.581.000 j 22.340 i11 141,3 111 238,7
1969 11 1.606.000 ! 25.890 \1 161,2 1! 276,6
1970 1i1 1.630.000 j 30.337 111 186 , 1 111 324,1
1971 1! 1.653.000 j 32.071 11 194,0 11 342,6
1972 111 1.677.000 S 32.891 11S 196 , 1 111 351,4
1973 11 1.703.000 ! 36.960 51 217,0 I1 394,9
1974 11* 1.729.000 \ 37.499 îl

S 216,9 i
\
\ 400,6

1975 \
\ 1.755.000 39.351 \! 224,2 I

I 420,4
- 1 _ _

ИЗВОР: Статистички годишници на СРМ, 
1961-1976 година.

година = 420,4, што е зголемување повеќе од четкри пати. Ова 

нагло зголемување на бројот на студентите често пати ce обја- 

снува со воведувањето на тнр. "слободен упис" на универзите- 
тот во учебката 1968/69 година со исклучок на Медицинскиот 

факултет каде ce задржа ограничен упис. Со овие измени во 

условите за запишување кои и формално ce загарантирани ово- 

зможија на студии да ce запишат и оние кандидаткХво претход-
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ните години порадк приемните испити ©актички не можеа да

ce запишат. Но, тука со објаснувањата ce застанува. He ce по- 

ставува прашањето зошто дојде до такво ширум "отворање" на 

вратите на високообразовните установи, во кои од десет де- 

сетини завршенк средношколци девет десетини ce здобија со сту- 

дентски индекс? Прашањето е пошироко и навлегува во економ- 

ското и социјално-политичкото подрачje. Имеко, недоволнс аку- 

мулативното стопанство и општествените дејности не можеа да 

ja апсорбираат дипломираната средношколскa младина, од една 

страка, и големиот број на невработени притискаше уште пове- 

ќе да ce зголеми и да предизвика сериозни социјални и полити- 

чки конфликти и поради тоа и официелно ce прогласи како "век- 

тил" вишото и високото образование да ja прими "прекубројна- 

та" активно работна средношколска младина, со што, покрај 

другото силно ce влијаеше и врз подобрувањето на соцкјална- 

та структура на студентите, но. и покрај тоа не можеше да го 

реши основниот проблем - поврзување на производниот труд и 

образованието, туку тој само ce одложи. Дури создаде "ненор- 

мални" услови за работа на студентите, предавањата да ce др- 

жат во тнр. амфитеатри, еден вид митинзи, голем и несоодве- 

тен број на студенти на еден наставник и соработник, снижу- 

вање на квалитетот на наставата и голем број на осипувања ка 

студентите во студиските години, продолжено студирање итн.

Мошне брзиот и несоодветен растеж на високото об- 

разование во СР Македонија во последната деценија и пол, ра- 

стеж што одеше многу напред пред економскиот и општествениот 

развој го покажува к движењето на стапката за бројот ка сту- 

дентите на 10.000 жители. Такаг на 10.000 жители во 1958 го-
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дина доаѓале 68 студекти, во 1966 година тој број ce качува 

на 102 студекти, во 1968 година (по десет години ce зголему- 

ва повеќе од три патк) - 141 студент и во 1975 година дости- 

гнува 224 студенти на 10.000 жктели. Со овој број на студен- 

ти ка 10.000 жители, СР Македонија не само што е на прво ме- 

сто меѓу социјалистичките републики во Југославија, сметајќи

ja и неа како целина, туку и на прво место меѓу европските ка- 

питалистички и социјалистички земји (Табела 18) и ce каоѓа npi 

самиот врв во светски размери.

ТАБЕЈ1А - 18
БРОЈОТ HA СТУДЕНТИ НА 10.000 ЖИТЕЛИ ВО 
КАПИТАЛИСТИЧКИТЕ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ ЗЕ- 

МЈИ ВО ЕВРОПА
ѕХС ѕз  т*т Т Х  T* Т Т  TA Г* T* Т./Г T T Xf тл Ѕ — Учебна година ; Соцкјалистички 

земји
1
U Учебна Г О Д И Н сCl i 1 ri 1 cU i C— ± M 4L x\ Jr! J

Европски земји it 1971/72 1I1 1972/73 ! !
11! 1971/72 j 1972/7

iАвстрија 89
8!I

i98 j Албаниj a
1Ii 129 j -

CP Германија i 96 !1i 107 !i Бугарија 1ii 126 !j 1361
Белгиja 136

t11 144 j Унгариja
i1I 8з ; 87

Фикска !g 131 1!i 137 Î
j

ДР Германија l
ii

i
i 2041

Франциja 164 if1 175 j Полска
B
81 122 J 130

Грција 1 83 l11 89 i j Румуни ј a l11
i72 8 69

Италиja 146 1
1 154 { Чехослов ачк a 1

1 89 J 88
Норвешка 1 137 i

11 144 !j СССР !i1 1 8 8  ! i 187
Шведска ј 174 fi 165 J Југославија 1

I 137 j 14 5
Велика Британкза îS 111 1

!
1

i
f -  Македонија 1

1I 196 ! 217
Португалиja
Турција i

!
!
\
8

62
47

1
S
1
i8
8
1
18

64 j
46 ii

\
\
i
i

-  Словениja } 
(1973/74)

- Босна и Хер-> 
цеговина 
(1973/74)

!
~ !

!f
i
i
!
■

144

102

ИЗВОР: 1. Etude statistique sur 1 'enseignement 
supérieur en Europe ; 19 71/72 et 1972/ 
UNESCO, CEP. Bucarest, 1-9 76 , p . 17.

2. За Македонија и Словенија - статисти- 
чки годишници.
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Ho во овој пораст на високото образование ce изра- 

зува и определека противречност во образовниот систем и него- 

вата функцкја a која ce состои во водечкото место според бро- 

јот на студентите во однос на вкупното, но и при врвот според 

бројот на неписмените и во Југославија и во рамките на Евро- 

па. Тоа го покажува фактот на отсутност на планска и систе- 

матска образовно-просветна политика со соодветен развој на 

сите форми и степени на воспитување к образование со систе- 

матска опфатеност на целокупното население.

Ако порастот на бројот на студентите ce разгледа од 

аспект на видот на образованието , односно како ce зголемувал 

бројот на студентите на факултетите и високите школи, од ед- 

на страна и на вишите школк во периодот од учебната 1964/65 

до 1975/76 година (Табела 19), можат да ce уочат две спротив- 

ни тенденции: 1) мошне брзо зголемување на бројот на студенти 

те на факултетите и високите школи - од 6.678 студенти во уче 

бната 1964/65 година на 33.676 студенти во учебната 1975/76 

година, што е за околу пет пати зголемување, што го покажува 

нивното соодветно учество во вкупниот број студенти кое ce 

движи од 67,8% во учебната 1964/65 годкна на 85,6% во учеб- 

ката 1975/76 година; 2) незначителко зголемување ка бројот на 

студентите на вкшите школи во средината на посматраниот пе- 

риод, ко исто така со постојана и континуирана тенденција на 

смалување на нивното учество во вкупниот број студенти, кое 

ce движи од 32,2% во учебната 1964/65 година што е воедко к 
нквно највисоко учество па ce до 14,4% во учебната 1973/74 и 

1975/76 година. Овие тенденции јасно ce гледаат на Графико-

нот 1.
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ДВИЖЕЊЕТО HA БРОЈОТ HA СТУДЕНТИТЕ BO СРМ 
СПОРЕД ВИДОТ HA ВИСОКОООБРАЗОВНАТА ИНСТИ- 

ТУЦИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1964/65 - 1975/76 
ГОДИНА

ТАБЕЛА - 19

Учебна ! Вкупно з а п и ~ ! 
горина ! ш а н и  с т у д е н -

L  L  ти Ј  .

На факултетите и 
високкте школк

i
s E
1
;a вкшкте Ш К О Л И

Вкупно п1
g.
o î Вкупко ! Q.

O

! 1964/65 ! 9.852 1100,0 ! 6.678
I
i
1

67,8
i
i
\

3.174 !i 32,2

1 1965/66 J 13.842 Ј100,0 ј 10.365 1
I 74,9 “s

1 3.477 I 25,1

! 1966/67 ! 15.715 ѕ100,0 1 11.139
Ѕ
8
1 70,9

1
i1 4.576 i

I 29,1

Ѕ 1967/68 1 ' 18.445 1100,0 ј 13.083 8
I 71,0 I

i 5.362 1 29,0

ј1968/69 ! 22.340 ј100,0 i 16.219
1
Ѕ
I 73,6

s
i
i

6 .1 2 1  f s 27,4

ј 1969/70 1 25.890 1100,0 ј 20.648 Ii 79,8 s
i 5.242 ! 2 0 ,2

ј1970/71 ! 30.337 ѕ100,0 ѕ 24.505
1
i
I 84,1

1
II 5.832 15,9

1 1971/72 1 32.071 i 100,0 ! 25.807 1I 80,5 1
1 6.264 i 19,5

1 1972/73 ј 32.891 1100,0 1 28.005 l
i
i 85,1 1

1
1 4.886 J 14,9

Î 1973/74 ј 36.960 Î10 0 ,0 ѕ 31.643 I
l 85,6 I

1 5.317 ! 14,4
1 1974/75 ; 37.499 1100,0 ; 31.878 i

\
I 85,0 1

1
1 5.621 j 15,0

' 1975/76 ј 39.351 I1 100,0 ! 33.676 I
1 85,6 1

! 5.675 { 14,4
1 _!. Ј _  Ј - J . .

ИЗВОР: Статистички податоци од годишници 
на СРМ - за годините: 1968-1976.

Ширењето на мрежата на вкшите школи, a со тоа к на 

бројот на студентите кои на нив студираат запична по 1960-та

година кога ce донесени Резолуцијата на Сојузната народна скуг 

штина за образование на стручни кадри ("Службен лист на ФНРЈ" 

бр. 25/1960) и Законот за изменување и допллнување на Општи- 

от закон за универзитетите ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 24/196( 

во кои правно ce регулира статусот на вишите школи. Така по 

овој период ce формирани седум виши школк (Е-иша земјоделска 

школа во Битола, Виша земјоделска школа во Струмица, кои cé 

уште постојат, потоа Виша економска школа во Прилеп која веќе 

прерасна во Екокомски факултет во рамккте на новиот универзи-
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ГРАФИКОН - 1
ДВИЖЕЊЕТО HA БРОЈОТ HA СТУДЕНТИТЕ (ВКУПНО) 
HA ФАКУЛТЕТИТЕ, ВИСОКИТЕ ШКОЛИ И ВИШИТЕ 
ШКОЛИ ВО СРН ВО ПЕРИОДОТ 196^/65-1975/76

39.000 V

37.00035.000
33.000
31.00029.000
27.000

25.000

23.000 

21 ,000.

19.000

17.000

15.000

13,000

11,0009,0007.000
5.000 

3.000- 

1 .000'

Вкупен број на 
студенти

На факултети и

Виши школи

L A 4 0 с о с г ч о т— C M С А - d - L T V 4 04 0 4 0 4 0 4 0 4 0 А - Г -Ч Ч-d" L A 4 0 с о ол C D *— • C M -d" L A4 0<Ј\ 4 0 4 0 ч О 4 0 4 0 г ^ . г ^ .
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тетски центар во Битола, Вкша банкарска школа во Тетово, Виша 

комерцијална школа во Куманово, Вишата управна школа во Ско- 

пје кои по две-три години дејствуваше беа укинати. Кон крајот 

на 60-те години беа отворени - Вишата техничка школа во Бито- 

ла и Вишата туристкчка школа во Охрид кои исто така прерасна 

во високи, односно факултети.

Во развојот ка вишото образование влијаеше и еден 

друг момент кој ce состои во тоа што еден број факултети отво- 

рија посебен курс за студии на прв степен - во траење од две 

години (на Економскиот, Правкиот факултет и на некои технички 

факултети).

Овде ќе ce спомнат и трите педагошки академии во Скс 

пје, Битола и Штип кои во 1977 година станаа составен дел на 

Универзитетските установи.

Сепак, како што е истакнато, со ширењето на мрежа- 

та на факултетите и прераснувањето на вишите школи во факул- 

тети cé повеќе ce зголемуваше бројот на студентите во СР Ма- 

кедонија, a истовремено тоа негативно ce одрази Ерз квалите- 

тот на студирањето, со тоа што на факултет доаѓаа кандидати 

од "немај каде", т.е. и оние кои средното учклиште одвај го 

завршкле со поправен и доволен успех. Тоа влијаеше к врз ос- 

ипувањето на студентите од година во година, што јасно го 
покажува Табелата 20.

Така податоците од оваа табела јасно покажуваат декг 

процентот на премин од прва во втора година студии до учебна-

та 1968/69 година, т.е. до онаа годкна од која почнува, без 

разлика ка успехот во средното училиште и видот на средното
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образование (со исклучок на Медицинскиот факултет), слободно, 

неограничено запишување на високосбразовните установи, ce 

движи во двете претходни години околу 70% од запкшаните во 

прва година. Но, веднаш во учебната 1968/69 година учество- 

то на студектите од прва година кои запишале втора година на 

студии рапиднс опаѓа на 43%; па оттогаш до учебната 1976/77 

година тоа ce движи во границите меѓу 34-45%. На то ј качин 

првата година на студик ce -покажува како своевиден филтер кли 

"чистилиште" со што ce јавува како "сурова" стварност на го -

ТАБЕЛА -  20

ПРЕГЛЕД HA ДВИЖЕЊЕТО HA РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 
СПОРЕД СТУДИСКИ ГОДИНИ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ 

"КИРИЛ И МЕТОДИЈ" (ЧИСТИ ГЕНЕРАЦИИ)

Запишани_>редовни_студентиид коja учео- 
на година е 
генерација

1 --- ----! ПО ПрВ
i пат во 
јI год.

L __ 0 Д н и В
LEO 11 година \1 Во III година ! Во IV годана i
1 Всупно ! 9-

4 -  -
i Вкупно 1 Ç. . 1Екупно !Д 9- П... ° I

1966/67
i
! 2.563 1

™ г
Ј 1.650

i
ј 68%

!11 1.030
I11 40% ј 743

11! 28% i
1967/68 1 2.816 '2.045ѕ ! 70% !

Ѕ18 1.117 811 41% јi 903 11! 31% Ј
1968/69 I 5.200 Î2.777 1 43% I8 1.405 5! 27% ј 1.068 \1 20,5% !
1969/70 i 7.180 ! 3.244ј ! 45% (

I§• 1.731 !1i 24% !i 1.151 !i1 16,0%1
1970/71 Ј7.522 \ 2.884 * 38%

i1! 1.492
i81 20% 1 1.119 !1I 15,0%!

1971/72 15.909g ! 2.153 § ! 36%1 1Ii 1.241 11i 21% !ѕ 907
ѕ!8 15,0%]

1972/73 I 6.291 ј 2.260
I Зб% iI1 1.059

61! 17,0^ 826 !1! 13% !
1973/74 ! 7.114 1 ! 2.4491 i 34% 1 !11 1.345 IÎѕ 19% 1 1 942

91! 13% ј
1974/75 J 6.960 * 2.925 } 42% i8 1.261 !1 18% Ј 1I1 i
1975/76 ! 6.940g ! 2.829 1 Ѕ 41%

1
8I
i

8!1 iii 1!1
1976/77 17,713 1. L _ _____ I

± _____ IJ . §ј _ . !! !Iî
ИЗВОР: Свески од пописите за студентите 

на Републичкиот завод за статис- 
тика на СРМ - Скопj e .

лемиот број илузии ка кандидатите за студии, односно илузи ја- 

та дека самото запишување на студии божем зкачи и кивно за- 

вршување. Тоа уште повеќе го потврдуваат и податоците во Ta-

LJ
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белата 20 sa "проодноста" на студентите во трета и четврта го -  

дина студии. Имено, учеството на студентите кои запишале тре- 

та студиска година во двете претходни години од учебната 1968/6! 

година изнесува 40% , a во оваа учебна година 27%, со посто ја - 

на тенденциja  на смалување ко ја  во 1974/75 година изнесува 18% 

Од трета во четврта година ce покажува слична текденциja  само 

на пониско рамниште чке смалување почкува од 20,5% во учебна- 

та 1968/69 година на 13% воучебната  1973/74 годика.

Фактички ce покажува дека во услови на "слободен 

упис1' на високошколските институции огромниот прилив на сту- 

денти мошне многу ce осипува така што процентот на оние кои 

стигнуваат до четврта година или успешно дипломираат е мо- 

шне низок, и само привидно изгледа дека ваквиот упис на "от- 

ворени врати" на универзитетот дека е подемократски во однос 

на уписот по системот numerus clausus3 т.е. системот на се- 

лекција преку приемен испит за запишување на универзитетот 

во кој е мошне поголем процентот на оние кои успешно студи- 

раат и на време го завршуваат факултетот. Само со системот 

на "слободен упис" ce постигнува еден друг ефект, a тоа е 

кандидатот, студентот кој неуспеал да заврши факултет сами- 

от себе да. ce "окриви" дека му е пружена шанса да студира и 

дека "само" од него зависело што не ja искористил. A таква- 

та СЕест е израз на веќе изнесената либералистичка теорија 

на шансите која одамна е лансирана од апологетите на капи- 

талистичкиот буржоаски систем на општество и образование.

Интересот за запишување на кандидатите за студии 

е различен спрема одредени групи на факултети или каучни д е ј -  

ности. Така на пример, од основањето на Универзитетот "Кирил
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и Методкј" во Скопје во учебната 1948/49 година па cé до по- 

следниве години бројот и учеството ка студентите на хумани- 

тарно-општествените науки доминира, односно нивното учество 

е над половината (над 50,0%) од вкупниот број студенти. До 

60-те години нивното учество ce движеше од 52-57%, додека 

највисоко учество ce забележува во учебната 1975/76 година, 

кое достигна околу 62%.

.На второ место според бројот на студентите и нив- 

ното учество во вкупниот број студенти со тенденција на зго- 

лемување ce наоѓаат техничките факултети, чие учество во пр- 

вите пет години од работата на Универзитетот изнесуваше око- 

лу 10,5%, така што на почетокот на 60-те години ce зголему- 

ва на околу 13%, во средината на овие години на 15,5% a во 

учебната 1974/75 година достигна 27,2%.

Учеството на студентите од медицинските факултети 

(т.е. Факултетот за општа медицина и Факултетот за стомато- 

логија) во првите пет години од работата на Универзитетот из- 

несуваше околу 19,5% што е и највисоко и оттогаш тоа постоја- 

но опаѓа. Така тоа во почетокот на 60-те години изнесуваше 

околу 9,5| кон крајот на истите годинк околу 8,5%, a во уче- 

бната 1974/75 година, тоа изнесува 5,8%.

Во почетокот ка 50-те години, учеството на студен- 

тите од природните науки изнесуваше околу 12% и кон крајот 

на 60-те години досткгна околу 16% (во учебната 1969/70 го- 

дина), додека во учебната 1974/75 година тоа нагло опадна 
на 9,0%.
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Двизкењето на вкупниот број на студентите во перио- 

дот 1967-1976 година според определени научни области и сту- 

диски годики е дадено во Табелата 21«

Со исклучок ка Медицинскиот факултет сите други

групи ка факултети покажуваат највисоки верижни индекси во

првите две учебни години од ткр. "слободен упис", т.е. во

учебните 1968/69 и 1969/70 годкна. Покатаму ако ce погледа-

ат апсолутните бројки за бројот на студентите, веднаш паѓа 
твочи големиот броз на студенти на општествените наукк коц е 

за околу три патк зголемен во учебката 1975/76 година (18.082 

студенти) во однос на учебната 1967/68 година (6.519 студен- 

ти), т.е. пред да почне реализацијата на "политиката" на "сло- 

бодниот упис".

Сепак ова не значи дека сите факултехи од општес- 

твените науки ce така "привлечни" за кандидатите за студии, 

туку само одделни и тоа оние од кои најмногу ce регрутира 

администрацијата и "техноструктурата", т.е. правните и еко- 

номските факултети, што е карактеристично не само за Универ- 

зитетот "Кирил и Методиј" во Скопје, туку и за речиси сите 

универзитети во Југославија. Така во учебната 1975/76 годи- 

на од вкупкиот број 18.082 студенти на факултетите од опште- 

ствените науки на Правниот факултет студираа 7.083 студенти, 

a на Економскиот 6.732 студенти или вкупно 13.815 студенти 

што претставува 76,4% од вкупниот број студекти на општестве- 
ните високообразовни институции.

Со намера да ce избегне големата ориентациja на сту- 

дентите кон овие факултети и кон посразмерна ориентација и 

кок другите каучни облици во учебната 1976/77 година Уннвер- 

зитетскиот совет донесе одредени заклучоци во поглед на зѕ-



ТАБЕЈ1А - 21
ВКУПНО ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ПО ГРУПИ HA ФАКУЛТЕТИ BO СРМ, ВО ПЕРИОДОТ :ОД 

1967/68 ДО 1975/76 ГОДИНА И СПОРЕД СТУДИСКИТЕ ГОДИНИ

Вид на факултетот Година
... _ г o д и н и н a C T y Д И И
Вкупно ________1_______ . .... i l ..........J ______I I I ______ !!______ IV _________ ! V

- J L — L. Инд,. L - J?— L.HHfl;. „ Ï ? „ J N L-ÜU f l- - L__î?___ L ô ü f l i-

Природно-математи-
чки

1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/7*1
197V75
1975/76

1.968 
2.176
3.265 
3 .*»*10 
3.076 
2. *(79 
2.779 
2.6*11 
2 .7*(0

110,6 
150,0 
105, *i 
89,4 
80,6 

112,1 
95,0 

103,7

937 
1.069 
1.549 
1.408 

964 
847 

1.007 
1.153 
1.181

114,1
144.9
90.9 
68,5
87.9 

118,9 
114,5 
102,4

356
469
754
904
801
*19*1
528
509
553

131.7
160.8
119.9 
88,6 
61,7

106.9 
96,4 

108,6

. 454 
375 
597 
688 
846 
645 
706 
512 
534

82,6
159.2
115.2 
123,0
76,2

109,5
72,5

104.3

221
263
365
440
465
493
538
517
472

119,0.
138,8
120,5
105,7
106,0
109,1
96,1
91,3

Г-----

Медицински

1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/7*»
197*+/75
1975/76

1.018 
1.099 

937
I .317 
1.600 
1 .*i*i0
1.537 
1.703 
1.926

108,0
85,3

140.6 
121,5
90,0

106.7
110.8 
113,1

389 ■
330
346
357
337
344
415
514
540

8*i,8
104.8 
103,2
94,4

102,1
120,6
123.9 
105,1

186
337
191
253
363
З74
355
380
499

181,2
56,7

132.5
143.5 
103,0
94,9

107,0
131,3

193
132
168
264
377
34*t
341
278
338

68,*i
127,3
157,1
142,8
91,2
99,1
81,5

121,6

163
158
109
227
265
182
261
302
282

96,9
69,0

208.3
116.7 
68,7

143.4
115.7 
93,4

87
1*t2
123
216
258
I 96
165
229
267

163,2
86,6

175.6 
119,4
76,0
8*i,2

138,8
116.6

игѕгмги д-апвтш дгѕг ж авг ѕг8ѕтдта-1шт8атд-»та-Егт; ------
1967/68 3.*t88 _ 1.298 «. 982 -

T “ 
520 530 - 158 -

1968/69 *1.599 131,9 2.054 158,2 1 .221 124,3 506 97,3 ' 674 127,2 144 91,1
1969/70 5.990 130,2 3.211 156,3 1 .28*4 105,2 624 123,3 587 87,1 ' 28*t 197,2
1970/71 7.098 118,5 3.382 105,3 1.848 143,9 756 121,2 745 126,9 367 129,2
1971/72 7.033 99,1 2.896 85,6 1.840 99,6 936 123,8 799 107,2 562 153,1

Технички 1972/73 7.22*i 102,7 2.661 91,9 2.061 112,0 1.023 109,3 747 93,5 . 732 130,2
1973/7*1 7.9*15 110,0 2.916 109,6 1.825 88,5 1.377 134,6 845 113,1 992 135,5
197*t/75 7.98*1 100,5 2.591 88,9 1.672 91,6 1.462 106,2 1.058 125,2 1.201 121,1
1975/76 7.626 95,5 1.962 75,7 1.561 93,4 1.446 98,9 1.286 121,6 1.371 114,2

1967/68 6.519 1.937 1.892 1.620 1.070 - - ..
1968/69 8.230 126,2 3.211 165,8 2.072 109,5 1.788 110,4 1.159 108,3 “ -
1969/70 10.281 12*i,9 5.017 156,2 2.310 111,5 1.924 107,6 1.030 88,9 “ “

Општествени 1970/71 12. *f 61 121,2 5.942 118,4 3.113 134,8 2.319 120,5 1.087 105,5 - -
1971/72 1З .9ОО 111,5 6.520 109,7 3.522 113,1 2.731 117,8 1.127 103,7 “
1972/73 15.168 109,1 7.194 110,3 3.792 107,7 2.733 100,1 1.4*19 128,6 - -
1973/7*1 16.512 108,9 7.674 106,7 4.306 113,6 2.902 106,2 1.630 112,5 - -
19 7*+/75 17.010 103,0 7.610 99,2 *i.8*i1 112,4 2.745 94,6 1.814 111,3 “ -
1975/76 18.082 106,3 7.784 102,3 5.256 108,6 3.358 122,3 1.68*1 92,8 -
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пишувањето на новите студенти. Тие заклучоци ce познати како 

"насочување ка слободниот упис на универзитетот" кое, иску- 

ството покажа, ce сведе на претходно нормативно и Фактичко 

ограннчување, бидејќк со него на секој факултет ce одреду- 

ваше и одредува горната граница (лимитот) на бројот на сту- 

дентите кои во прва година на студии ќе ce запишат во след- 

ната учебна година= 'Доколку на определен факултет ce прија- 

ват повеќе кандидати од претходно определениот број, ce вр- 

ши селекција според успехот во средното училкште.

Движењето на бројот на студентите на Универзитетот 

"Кирил и Методиј" во Скопје, според групите на факултети (ху- 

манитарно-општествени, технички> природни и медицински науки) 

во периодот 1946/47 до 1973/74 година, пластично е прикажано 

на Графиконот 2.

Во првите години од работата на Универзитетот во 

Скопје претежно студентите беа редовни, околу 80%, односно 

вонредните студенти учествуваа со околу 20%. Во почетокот ка 

60-те години учеството на вонредните студенти на факултети- 

те и високите школи во Македонија ce удвостручи (45%) во уче- 

бката 1961/62 година, a на Еишите школи тоа учество беше уш- 

те поголемо - приближувајќи ce кон две третини - 62% (Табе- 

ла - 22). Но, Оттогаш нивното учество почнува постојано да 

опаѓа во периодот од десет години, a потоа, со учебната 

1971/72 година кај вонредните студенти на факултетите и ви- 

соките школи почнува постепена тенденција на покачување на 

нквното учество во вкупкиот број на студенти кое зо просек оп- 

фаќа околу една четвртина студенти (околу 25%).
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ДВИЖЕ1БЕ HA БРОЈОТ HA СТУДЕНТИТЕ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОШЕ, BO 
ПЕРИОДОТ 1946/47 — 1973/74 (ВКУПНО 1! ПО ГРУПИ НАУКИ)

г о д и н и



ТАБЕЛА - 22
ДВИЖЕЊЕТО HA БРОЈОТ HA СТУДЕНТИТЕ HA ФАКУЛТЕТИТЕ, ВИСОКИТЕ И ВИШИТЕ 
ШКОЛИ СПОРЕД РЕЖИМОТ HA СТУДИИ ВО ПЕРИОДОТ ^^в^\ - 197б ГОДИНА

% од вкупниот број i Индекс 1961/62=100

Учебна
годииа

Ф a к y л т е т и  и в и с о к и ш к с) л и В и ш и ш к о л и _ _ _ _  Ј
Вкупно ,._Р.е Д. о в н и В о н р е д н и

______
Вкупно Р е д O B N и В о н Р е д н_Ѕ___ј

(редов.и
вон.сту. N

L, _______
°/'Q

L — Ј
Ин-
декс N %

Ин-
декс

(редов.и
вон .̂ сту. ----—  —

N %
Ин-
декс N % Ии-

декс

1 9 6 1 / 6 2 14.578 8.071 55,4 100
_______
6.507 44,6 100 3.659 1.394 38,1 100 2.265 61,9 100

19 62/ 63 12.433 7.207 57,9 89,3 5 . 2 2 6 42,1 80,3 2.412 1.141 47,3 81,8 1.271 52,7 56,1

1 963/64 9.324 6.286 67,4 77,9 3.038 3 2 ,6 46,7 1.934 1.050 54,3 75,3 884 45,7 39,0

196V 65 9.852 6.015 61,1 74,5 3.837 38,9 58,9 3.174 1.633 51,4 117,1 1.541 48,6 68,0

1965/66 13.842 9.487 68,5 117,5 4.355 31,5 66,9 3.477 2.198 63,2 157,7 1.279 36,8 56,5

1966/67 15.715 10.473 66,6 1 2 9 ,8 5.242 33,4 80,6 4.576 2.587 56,5 185,6 1.989 43,5 87,8

1967/68 18.445 12.584 68,2 155,9 5.861 31,8 90,1 5.362 2.907 54,2 208,5 2.455 45,8 108,4

1968/69 22.340 16.112 72,1 199,6 6 . 2 2 8 27,9 95,7 6.121 3.445 56,3 247,1 2.676 43,7 118,1

1969/70 25.890 19.941 77,0 247,1 5.949 23,0 91,4 5.242 3.110 59,3 223,0 2 . 1 3 2 40,7 94,1

1970/71 30.337 23.797 78,4 294,8 6.540 21,6 100,5 5.832 3.331 57,1 238,9 2.501 42,9 110,4

1971/72 32.071 24.810 77,3 307,4 7.261 22,7 111,6 6.264 3.528 56,3 253,1 2.736 43,7 120,8

1972/73 32.891 25.292 76,9 313,4 7.599 23,1 116,8 4.886 2.831 57,9 203,1 2.055 42,1 90,7

1 9 7З/7А 36.960 27.446 74,3 340,0 9.514 25,7 146,2 5.317 2.929 55,1 210,1 2.388 44,9 105,4

1974/75 37.499 28.156 75,1 348,8 9.343 24,9 143,6 5.621 3.124 55,6 224,1 2.497 44,4 110,2

1975/76 39.351 28.634 72,8 354,8 10.717 27,2 164,7 5.675 3.145 55,4 225,6 2.530 44,6 111,7

ИЗВОР : Републички завод за статистика на СРН, статистички годишници 
од 1 9 6 8 -1 9 7 8 година
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Учеството ка вонреднкте студектк на вишите школи 

покажува понерамномерно движѕње со тенденција во последките 

три учебни годкни да ce стабилизира на околу 45% од вкупни- 

от број студенти на вишите школи, a што е мошне повксоко во 

однос на учеството на вонредните студенти на факултетите и 

високите школи.

Зкатно поголемиот број ка вокредни студенти на ви- 

шите школк логичкк произлегува од карактерот и времетраење- 

то на самите студии.

Како што ce гледа од Табелата 22 тенденциите на 

порастот, на редовните студенти, индексите на движењето на 

бројот на редовните и вонредните студенти и нивното учество 

во вкупниот број ce различни:

1. Учеството на редовните студенти на бакултетите 

и високите школи покажува високо рамниште кое ce движи око- 

лу 75% во последните пет-шест години, додека истото тоа уче- 

ство на редовните студенти на вишите школи е понерамномерно 

и во истиот период ce движи околу 55%, што е за 20 поенк по- 

ниско во однос на редовните студекти ка факултеткте.

2. Иако учеството на вонредките етуденти ка висо- 

ките школи и факултетите е мошне пониско од нивкото учество

ка вкшите школи, сепак од учебната 1971/72 до учебната 1975/76 

година бројот на вонредните студенти побрзо ce зголемуваше 

на факултетите и високите школи (индекс околу 140) отколку 

што ce зголемуваше бројот ка вонреднкте студенти. на вишкте 

школи (индекс околу 107). Тоа ce гледа јасно и н а .Графико-

нот 3 .
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грдфИКОН - 3
ДВИЖЕЊЕТО HA БРОЈОТ HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД 
РЕЖИМОТ HA СТУДИИ (РЕДОВНИ-ВОНРЕДНИ) НА 
ФАКУЛТЕТИТЕ, ВИСОКИТЕ И ВИШИТЕ ШКОЛИ ВО 

СРМ ВО ПЕРИОДОТ 1961-1976

39.000.

37. 0° °

35.00°
33.000

3 1  .ооо29.000
27.000

25.000

23.000

21.000

19.000

17.0Q0

15.000

13.000

11.0009.000
7.0005.000
3.000
1 . 000

Вкупен број на 
студенти на фа- 
култетите и ви- 
соките школи

Редовни студент 
на факултетите 
високите школи

CMvD
чОол

PAчО
CM4 0 ОА4 0

Вонредни студент
via факултетите и 
високите школи

Вкупѕн број на 
студенти на
вишите школи
Е|д* Ж т Ѕ т№
Вонредни студе 
на вишите шког

LTV
40

4 0
4 0
40

L A
40

Гч.4 0
4 040

г а ’г - г * ~ L Aг -
C Q4 0\

с п4 0 С 0г -* М г — г ~
р — г -

Г А  \— - = Гг -
Г м о о с г \ 1Г~~4 0 4 0 4 0 ѕ

40Г̂
LT

Г о д и н и
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Структурата на студентите според полот е изнесена 

во Табелата 23. Податопите ce изнесенк за Македонија и Југо- 
славија како целина со цел подобро да ce согледаат тенденци- 

ите на промените во оваа структура.

Ео првата колона "вкупно" веќе е истакнато дека во 

периодот од 50-те години наваму Македониja покажува најбрз 

пораст на бројот на студентите во однос на другите социјали- 

стички републики и Југославија што го потврдува движењето на 

индексите на вкупниот број студенти во Македониja која има 

поголеми индекси од Југославија како целина.

Во поглед на застапеноста на машкиот пол во високо- 

то образование во периодот од учебната 1951/52 година до уче- 

бната 1967/68 година машките студенти во Македонија ce мошне 

високо застапени од 75,9% во учебната 1955/56 година што е 

истовремено највисоко учество, до 65,5% во учебната 1967/68 

година, период во кој Македонија има повисоко учество на ма- 

шките студенти од Југославија, иако во тој период тоа учес- 

тво ce намалува (во Југославија тоа ce движи од 69,8% во уче- 

бната 1959/60 година, до 62,7% во учебната 1967/68 година.

Во периодот од учебната 1971/72 до 1975/76 година учествата 

на машките студенти во вкупниот број мошне ce приблкжуваат 

сведувајќи ce ка околу 60% од вкупниот број студенти. Индек- 

сите на зголемувањето на машките студенти обично ce поголеми 

во Македонија отколку во Југославија.

Последната колона од Табелата 23 покажува обратна 

тенденциј a во поглед на учеството на женската младина: Имено, 

тоа во Македонија ce зголемува од 24,1% во учебната 1955/56



ТАБЕЛА - 23
ДВИЖЕЊЕТО HA ВКУПНИОТ БРОЈ HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД ПОЛОТ HA СТУДЕНТОТ BO СРМ

И СФРЈ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1951-1976 
ГОДИНА

У ч е б н а
г о д и и а

— --------------- ,---- ,-------------- — -----------------------------------------------
„  ! В к y п н о ! М a ш к и ! Ж е  и с  к и Со ц и ја л и с т и ч к а  t i i
р е п у б л и к а  |1 м И н д е к с  ! ! о,i И н д е к с  !
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о. ! И н д е к с  
° ! 1 9 5 1 / 5 2 = 1 0 0
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година, што е водено и најниско учество, па cé до околу 40% 

во учебната 1975/76 година, што е мошне слично ка учеството 

на женската студентска младина во Југославијa .

Меѓутоа, половата структура ка студентите мошне ce 

разликува од факултет до факултет, односно од видот ка висо- 

кото образование. Така на медицинските факултети студектки- 

те во периодот од учебната 1974/75 до 1978/79 година учес- 

твуваат со околу 54%, на хуманитарно-општествените факулте- 

ти со пркближно исто 54%, додека на техничките и биолошките 

факултети тоа учество ce движи помеѓу 17 и 30%.

Оттука може да ce констатира дека во целина земено 

полната структура на студентите во Македонија постојано ce 

подобрува во корист на женската студентска младина и нејзи- 

ното учество изнесува околу 40%, a на одделните Аакултети тоа 

е различно и ce движи од 17 - 55%. Овие промени ce резултат 

на општествениот развој и воопшто на промените на традицио- 

налната свест и гледање за степенот на образование на женс- 

ката младина.

Овде може да ce укаже и на фактот што на високо-

школските установи во Македонија студираат студенти од дру- 

гите социјалистички републики (особено од Јужна Србија, По- 

краината Косово и Црна Гора) и странскк студентк. Така во 

периодот од учебната 1951/52 година до учебната 1959/60 го- 

дина, учеството на студентите од другите републкки ce движеше 

помеѓу 15 и 37% од вкупниот број студенти, така што во учеб- 

ната 1959/60 година беше забележако најголемо учество од око- 

лу 39%, што претставува кад една третина од вкупниот број сту- 

денти. Во последните три-четири учебни години нивното учество
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ce движи помеѓу 10-15%, бидејќи отворањето на Укиверзитетот 

во Ниш, Титоград и Приштина, како и други вкши школи во овие 

подрачја знатно го намали нивниот број во вкупниот број сту- 

денти во СР Македонија.

Меѓу 60-те и 70-те години, кога и отпочна запишу- 

вањето на странски студенти на Универзитетот во Скопje нив- 

ниот број ce движеше од 21-130. Во учебните години од 1975/76 

до 1978/7-9 нивниот број постојано ce зголемуваше и во учеб- 

ката 1978/79 година достигна 777 студенти или околу 2% од 

вкупниот број студенти на овој Универзитет.

Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје и други- 

те виши и високообразовни институции во СР Македонија одиграа 

мошке значајна улога во создавањето на високостручни кадри за 

стопанството и одштествените дејности, т.е. на нив дипломираа 

голем број сгуденти. Така само на Универзитетот "Кирил и Мето- 

диј" од негоЕОто основање па заклучно со учебната 1978/79 го- 

дина, со диплома ce здобиле околу 33.000 стручњаци a на виши- 

те школи околу 16.600 лица што заедно претставува бројка од 

околу 50.000 стручњаци кои во вкупното вработено население во 

Македонкја учествуваат со околу 12,2%.

Движењето на вкупниот број дипломирани студенти и 

дипломираки од генерацијата која е запишана во прва година 

студии во периодот на учебната 1956/57 до 1974/75 година, е 
изнесеко во Табелата 24.

Во учебната 1956/57 година во прва година студии 

беа запишанк 1.575 студенти, од кив во 1960 година кога тре- 

баше да диплсмираат, фактички дипломирале 797 студенти или 

50,6% од запишаиите во година студик на гекерацијата. Најго-
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лем број дипломирани студенти од гекерацијата ce забележува 

во учебната 1957/58 година - што изнесува 973 дипломирани 

студенти илк 67,8% од запишаните во генерацијата. Оттогаш 

бројот и учеството на дипломираните студенти од запишаните 

во генерацијата до учебната 1963/64 година постојано опаѓа 

дури повеќе од половината - на 34,1% во учебната 1962/63 го-

ТАБЕЛА - 24
ЗАПИШАНИ И ДИПЛОМИРАНИ РЕДОЕНИ СТУДЕНТИ НА 
ФАКУЛТЕТ И ВИСОКИТЕ ШКОЛИ BO СРМ - ВО ПЕРИ-

одот 1956/57 - 1976 ГОДИНА
Р е д о в н и C  T У Д e  h  T И

Запишани во I година 5s Д и п л O M и p  a  h  и 1 % дидломиралеi O ̂ ГГТХТ T TC5 TJLX HPO
Учебна го- 

дина
”1111

Вкупно
Ji!3 Година iiî

Вкупно
1
ј редовни студ. 
! во генерациј.

1956/57 1! 1.575 î1 1960 i! 797 1! 50,6
1957/58 1!1 1.434 1IS 1961 Iîï 973 121 67,8
1958/59 1I 1.706 11 1962 31 977 11 57,3
1959/60 i1i 2.135 111 1963 111 848 12! 39,7
1960/61 21 2.219 1î 1964 !1 891 32i 40,1
1961/62 !!1 1.724 1Iï 1965 1Iî 882 i!! 51,3
1962/63 21 2.350 îI 1966 3I 802 12 34,1
1963/64 2I1 1.296 2Ii 1967

12 1 804
112 62,3

1964/65 !• 2.264 i1 1968 Iîi 892 iÎi 39,4
1965/66 \Ѕ! 2.874 11I 1969

i1l 778
i3i 27,1

1966/67 1! 2.976 11s 1970 2Ii 814 I11 27,3
1967/68

1Ѕ1 3.653
3ï2 1971

31i 939 S1 25,7
1968/69 11 5.786 lis 1972 i11 857 i1g 14,8
1969/70

!!1 8.813
s21 1973

11I 1.208 1î 13,7
1970/71 Ѕ1« 9.590 12 s; 1974 12§ 1.423 i!i 14,8
1971/72

iiЅ 8.977
1ïï 1975 22 1.598 1l 17,8

1972/73 i1i 9.750 2i1 1976 iII 1.823 îi8 18,7
1973/74

11i 10.557 2i 1977 !1 - îi -
1974/75 !!I 10.235 !ï? 1978 2\! - ?fî -

ИЗВОР: Свески од пописите на студентите ка 
Републичкиот завод за статистика на 
СРМ - Скопје.

.1___I
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дина, a во следната учебна годика тоа повторно нагло ce зго- 

лемува на 62,3%. Во периодот од учебната 1964/65 годкна до 

1969/70 година нивното учество повторно нагло опаѓа, достиг- 

нувајќи и најниска граница од 13,7% во учебната 1969/70 го- 

дина. Од оваа учебна година, па катаму - по трк години - тоа 

повторно постепено ce покачува достигнувајќи учество од 18,7% 

во учебната 19 72/73 -година. Во врска со осипувањето на сту- 

дентите и за причините на нивката селекциј a низ студикте по- 

рано стана збор.

Овде треба да ce укаже и за порастот на бројот на 

наставниците и соработниците на високошколските институции во 

СР Македониja како едек од белезите на целосниот растеж ка ви- 

сокото образование (Табела 25 и Графикон 4).

ТАБЕЛА - 25
ДВИЖЕЊЕТО HA БРОЈОТ HA НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТ- 
НИЦИТЕ ВО ВИСОКОТО И ВИШОТО ОБРАЗОВАНИЕ BO СРМ

индекс: 1964/65 = 100

Учебна го- 
дина

_

Факултети и високи школи I B и ш и ш к о л и
Наставници Соработници 1 Наставници Соработници

_ _ N _ J i Индекс __ N_\ Индекс В
1 N S Индекс N i Индекс

1964/65 329 100 340 100
!
i
1

168 100 28 100

1965/66 342 103,9 331 97,3
1
1
i 165 9 8 ,2 27 96,4

19 66/67 339 10 3,0 339 99,7
I
S
i 207 1 2 3 , 2 24 85,7

1967/68 391 1 1 8 , 8 379 111,5
i
1
1

220 130,9 15 53,6

1968/69 402 1 2 2 , 2 428 125,9 i
i

226 134,5 12 42,9

1969/70 421 127,9 442 1 3 0 , 0
1
Î
I 222 1 3 2 , 1 11 39,3

1970/71 461 140,1 473 139,1
s
2
1 215 128, G 11 39,3

1971/72 477 144,9 515 151,5
!
S
! 239 142,3 31 110,7

1972/73 525 159,6 509 147,7
S
\
Î 231 137,5 15 53,6

1973/74 581 1 7 6 ,6 577 169,7
2
i
1 237 141,1 28 100,0

\____________ r  ̂  ̂,

ИЗВОР: Републички секретаријат за обра~зование и на- 
ука, Кадровската полокба на високообразовни- 
те организации Скопје, 1974.
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Едек од основните проблеми со кои ce судираше по- 

четокот на високото школство во Македонија веднаш по ослобо- 

дувањето за успешно изведување на наставата беше проблемот 

на обезбедување наставен и соработнички кадар. Така во учеб- 

ната 1948/49 година кога ce основа и првиот универзите? во 

Македонија на факултетите беа вработенк 59 постојани настав- 

ници и 18 постојани-асистенти. Три години подоцна, т.е, во 

учебната 1953/54 година беа. вработени 163 наставницк и 133 

соработници. Во учебната 1958/59 година бројот на наставнк- 

цкте ce покачк на 198 наставници к 185 соработници и во уче- 

бната 1963/64 година бројот на наставниците и соработниците 

рапидно ce зголеми- на 329 односно 315.

Интересно е да ce забележи дека ако ce погледа Гра- 

фиконот 4 јасно ќе ce забележи коинциденција на движењето на 

бројот на наставниците со движењето на бројот на студентите 

(Графикон 1) што е и логично.

Табелата 25 покажува дека бројот на наставниците на 

факултетите и високите школи ce зголемил од 329 зо учебната 

1964/65 година на 581 наставник во учебната 1973/74 година 

(индекс 1964/65=100 изнесува 176,6) » што е поголемо зголему- 

вање од соработнииитв (340 на 577 соработници индекс 169,7). 

Во овој период поголемо зголемување на бројот на наставници- 

те ce забележува во учебната 1970/71 година (индекс 140,1).

Соодветно на движењето на бројот на. студентите на 
вишите школи е и движењето на бројот ка нивните наставници, 

со таа разлика што во периодот по учебката 1966/67 годика тоа 

значајно не ce мекува иако ce покачува од 207 во учебната 

1966/67 година на 237 наставници во учебната 1973/74 година.
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Бројот, пак на соработниците на вишите школи е мошне мал к 

постојано варирачки, наоѓајќи ce под нивото на учебката 

1964/65 година, со исклучок во учебната 1971/72 година или 

во последната кога го достигнува истиот број. Тој број ce 

движи од 11 соработници во учебната 1970/71 година до 31 со- 

работник во следната учебна 1971/72 година.

Ако ce анализира движењето на бројот на наставни- 

ците според наставното звање (Прилог 22) јасно ќе ce види 

дека најбрза динамика покажуваат редовните професори. Нивни- 

от број во учебната 1949/50 година изнесувал осум кли 9,4% 

од вкупниот број наставници додека во учебната 1978/79 годи- 

на ce зголемил за близу триесет пати, т.е. на 238 (индекс 

2.975,0) и со учество од 29,4% од вкупниот број наставници. 

Слична динамика на движење покажува бројот на вонредните про- 

фесори чие учество покажува смалување, иако апсолутниот број 

постојано ce зголемувал - кај вонредните професори од 26 во 

учебната 1949/50 година на 191 вонреден професор во учебна- 

та 1978/79 година, односно од 21 на 182 кај доцентите. Бро- 

јот на предавачите варира од 30 во учебната 1949/50 година на 

198 во учебната 1978/79 година к со мошне слично учество - 

24,5% (во оваа учебна година) како вокредните професори 

(23,6%), односно доцентите (22,5%) од вкупниот број настав- 

ници.

Ако како показател ce земе бројот на студентите 

на еден наставник и соработник, тогаш ќе ce види дека во тој 

поглед најнеповолна е состојбата во СР Македонија во однос 

на другите социјалистички републики и динамиката на бројот

на студентите во неа е лобрза и понагласена. Така ка пример
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во учебната 1970/71 година на еден наставник во СР Македони-

ја доаѓале околу 45 студенти, на едек соработник 63 студен-

ти; во СФРЈ тој однос е 27 студенти на еден наставник и 37

студенти на еден соработник; во БиХ тој број е 30 и 42; во

Црна Гора 27 и 67 ; во Хрватска 21 и 30 што е за два пати по~

поволен во однос на СР Македониja ; во Словенија 18 к 26 ; и
1Æ/во Србија 30 и 39 студенти.

_Наместо заклучок .за анализираното прашање за раз- 

војот на високото и вишото образование во Македониja no неј- 

зиното ослободување може да ce констатира следното: развојот 

на вишото и посебно високото образование во Македонија е еден 

од најдинамичните процеси како по шире&ето на мрежата на ви- 

сокошколските уестанови, така и по бројот на студентите, спо- 

ред што таа не само што ce наоѓа на прво место меѓу соција- 

листичките републики во Југославија (ако ce земе како мери- 

ло бројот на студенти ка 10.000 жители) туку има водечко ме- 

сто и во Европа како меѓу капиталистичките така и меѓу соци- 

јалистичките земји. Бројот на студентите рапидно почна да ce 

зголемува со учебната 1968/69 година кога нормативно беа уки- 

нати селективните механизми, т.е. приемните испити (освен на 

Медицинскиот факултет) и без разлика на успехот речиси нео- 

граничеко ce запишуваа дипломираните матуранти на високооб- 

разовните институции. Тоа предизвика определенк противреч- 

ности во самото високо образование, односно во мошне голе- 
мото оскпување на генерациите во текот на студиските години

14/ Вид. Републички секретаријат за образование и наука.
"Кадровската положба ка високообразовните организацикУ 
Скопје, 1974 (Табела 3).
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и до смалување на учеството на дипломкраните студенти од со- 

одзетната запишана генерација во првата година ка студии.

Развојот на високото образование, пред cé на факул- 

тетското, мошне побрзо ce одвиваше и одвива од развојот ка 

вишото образование кое бележи особен подем во средината на 

60-те години.

Според видот на високото образование постои не- 

сразмерен- распоред на студентите, бкдејќн кајголемиот број 

(нешто над половината) дипломираки средношколци ce запкшува- 

ат на факултетите од хуманитарно-општествените каукк (меѓу 

кои посебно на правните и економските околу 80%); потоа, на 

техничките, медицинските и знатно помалку на природно-мате- 

матичките науки.

Според начинот на студирање најголемиот број на 

студенти на високото образование ce ориектира за редовно 

студирање (над две третини), додека на вишите школи вонред- 

ното студирање е мошне поголемо и ce доближува до половина- 

та од вкупниот број студенти во нив. Секако дека вонредно- 

то образование, бидејќи е најразвиено кај хуманитарно-опште- 

ствените, донекаде и кај природните науки. a не постои на 

медицинските и сосема симболичко е застапено на технкчките 

факултети.

Според полот, структурата на студентите ce менува 

во полза на женската студентска младина досткгнувајќи околу 

40% од вкупниот број студенти, a на некои факултети (пак на 

хуманитарно-општествените и над половиката од студентите ce

женска младкна.
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Мошне е значаен огромниот број дкпломиранк струч- 

њаци на вксоките и вишите школи во СР Македонија што кзнесу- 

ва околу 12% од вкупниот број на вработени во Републикава , 

како и бројот на студенти кои студираат к дипломирале од дру- 

гите социј алистички републики и покраини, па и бројот на сту- 

денти од странство.

Паралелно со развојот, ширењето на високошколска- 

та мрежа во Републикава и со импозанткиот пораст ка бројот 

на студентите ce зголемуваше вкупниот број на наставниците 

и соработниците, a тоа зголемување е мошне поголемо и позна- 

чајно на факултетите и високите школи отколку на вишите. Ме- 

:ру наставниците најголем пораст ce забележува кај редовните 

професори. И покрај ваквото зголемување на бројот на настав- 

ниците и соработниците, cé уште е неповолна состојбата во од- 

нос на бројот на студентите на еден наставник и соработник, 

што секако ce одразува и негативно врз можноста за непосред- 

на работа со студентите a тоа ce одразува и врз нивниот успех,

Ваквата динамика на развој на високото и вишото 

школство неопходно е да ce има предвид во анализата на резул- 

татите на истражувањето за влијанието на социјалната струк- 

тура врз изборот на видот на високото образование, врз меѓу- 

себното другаруваље меѓу студектите и врз нивниот успех зо

студиите.
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?
1. ВЛИЈАНИЕТО HA СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA 

СТУДЕНТИТЕ ВРЗ ИЗБОРОТ HA ВИДОТ HA ВИ- 
СОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

У_в_о_д

Социјалната структура на студентите на секој уни-

зерзитет е мошне значајна компонента како од аспект на кара-

ктерот на соодветниот универзитет, така и од аспект на одно-

сот меѓу универзитетот и општествената заедница од која тој

произлегува и ce развива. Од социјалната структура на сту-

дентите на определена општествена заедница во многу зависи

и карактерот на нејзината интелигенција^^ и воопшто каракте-

рот на квалификационата и образовна структура на вработеното

активно население како мошне значаен чинител на стопанскиот,

политкчкиот и културниот, т.е. севкупниот развиток на соод-

ветната општествена заедница.

Во општкте актуелни настсјувања за социјалистичка

к самоуправна преобразба на образованието и посебно високо-

то "практичните чекори во подобрувањето ка социјалната струк-

тура ка корисккците на образовно-воспитниот процес што ce од-

вива низ високошколските организации" ce означува како "едно

од најсуштествените прашања на реформските зафати на Универ-
„ 2/зитетот .

1/ Вид. Fiamengo A . , Socijalna struktura studenata Sarajev
skog univerziteta, Pregled (S) , 9 , 1959 , s. 214.

2/"Ставови за некои актуелни прашања од развојот ка високото 
образование во CP Македониja", Извршен комитет на Претсе- 
дателството на UK СКМ. "Студентски збоо", Февруари 1975. 
с. 809.



428

Од ова, но и од претходната теориска разработка на 

целите и предметот на истражувањето јасно произлегува дека 

социјалната структура влијае врз можностите и распоредот на 

студентите во вишото и високото образование и оттука од на- 

учна гледна точка е интересно да ce види како, односно кол- 

ку ce изразува кејзиното влијание во целина и посебно во од- 

делните видови ка високо образование. Во оваа смисла претхо- 

дно беше експлицитно формулирана следната хипотеза:

Социјалната с тр ук тур а  в ли јае  врз изборот на видот 

на б и с о к о т о  и вишото образование ,  така  што с тудентите  од не- 

мануелните слоеви во позначајна мера ги избираат оние видо- 

ви на високо образование кои ce пп о к о њ у к т у р н и |! и кои повеќе 

и побрзо водат кок поклучните општествени позиции.

Оваа хипотеза во конкретната формулација беше рас- 

членета уште на неколку кои ќе ce изнесат во текстот што сле- 

д и , бидејќи е посоодветно кога ќе ce изнесат и веднаш да ce 

премине на анализата на емпириските податоци со цел тке да 

ce докажат или отфрлат.

Ce разбира дека освен социјалната структура врз

изборот на видот на високото образование влијаат и други фак- 

тори и чинители како што ce: регионалното потекло на студен- 

тите во смисла на поделбата село-град; потоа, завршениот вид 
на средно училиште, успехот во средното училиште, полот и др., 

за што ce води сметка во оваа анализа и за што ќе бидат ана-

лизирани соодветните емпириски податоци.
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a) Социјалното_потекло_на студентите_во

Податоци за социјалното потекло на студентите, пред 

cé на редовните, едикствено можат да ce најдат во годишните 

извештаи на Универзитетот "Кирил и Методиј" од Скопје, поч- 

кувајќи една година по неговото основање, односно од учебна- 

та 1950/51 годкна. Овде ќе ce изнесат податоците од таа уче- 

бна година па заклучно со учебната 1974/75 година, кога е 

спроведено попишувањетс к анкетирањето на студентите за ова 

истражување.

Податоците за социјалното потекло на студентите во 

сите овие извештаи е класифицирано во четири групи: работни- 

чко, земјоделско, службеничко и друго, што е мошне поедно- 

ставено, од една страна, a од друга често пати категориите 

"работничко" и "службеничко" не ce на единствен начин опре- 

делувани така што овие податоци во извесна смисла треба да 

ce разгледуваат со внимателност и како определена ориента- 

циона слика за промените во социјалната структура на студен- 

тите .

Во Табелата 26 ce изнесени податоци за движењето, 

односно промените на социј алното потекло ка редовните сту- 

денти на Укиверзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје, додека, 

пак, сликовно тие промени ги покал<ува ГраФиконот 5.

И Табелата 26 и Графиконот 5 уште на прв поглед 

јаско покажуваат дека во целиот овој период и во движењето 

на апсолутниот број и во процентуалното учество на највисо- 

ко рамниште ce каоѓаат студентите со службеничко потеклс.
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ТАБЕЛА - 26
С0ЦИЈАЛН0Т0 ПОТЕКЛО HA РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИВЕР- 
ЗИТЕТОТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ 

1950-1975 ГОДИНА

Г о Д и Н 3
Вкупно
редовни
студенти

Соци1алнО|0> потекло на студентот
ЗемјоделскојРаботничко ! СлужбенимкоЈ Д р y г o

N % 1 N
_____ !_______ i

°/ N % i N °/4)

1950/51 3.265 552 16,9! 363 1 n j 1 .637 50,2! 713 1 21,8

1953/54 4.051 911 22,5! 673 § 16,6 1 .669 41,2! 798s 19,7

1954/55 4.881 1.280 26,2! 786
s

16,1 1 .898 38,9! 917i 18,8

1955/56 5.162 1.375 26,5! 579
1 11,2 2 . 1 5 2 41,5!1.056 8 20,8

1956/57 5.635 1.573 27,9! 707ѕ 12,6 2.464 43,7! 891 1 15,8

1957/58 6.255 1.836 29,4! 978g 15,6 2.701 43,2! 740
i

11,8

1958/59 5.576 1.372 24,6! 951 17,1 2.403 43,1| 849 
1

1 5 , 2

1 9 6 0 / 6 1 6.1)48 1.696 26,3! 1.323
8 20,5 2.636 40,9! 793S 12,3

1961/62 6.635 1.427 21,5! 1 .631g 24,5 2.693 40,6! 891 1 13,4

1963/64 5.078 9 8 0 1 9 , 3 !  1 . 2 8 8  I 25,4 2.048 40,3! 762I 1 5 , 0
1964/65 4.186 895 21,4! 1.133 ! 2 7 , 0 1 .665 39,8| 493 1 1 1 , 8

1965/66 7.477 1.246 16,7! 1 .445 
1

19,3 З . 134 41,9!1.652 1 2 2 , 1
1966/67 7.627 1.271 16,7! 1 .720 22,5 3.425 44,9!1 - 2 1 1Ï 15,9
1967/68 8 . 2 0 2 1.225 15,0! 1.894 23,1 4.374 53,3! 7095 8 , 6
1968/69 12.659 1.778 11,OJ 2.554 20,2 5.479 4 3,3{2.848

l
22,5

1969/70 16.587 1.287 7,8; 1.947 11,7 11.194 67,55 2 . 159 13,0

1970/71 20.270 2.735 13,5! 4.669 23,0 8.996 44,4;3 . 8 7 0 19,1

1971/72 20.503 2.526 12,Зј 6.315 3 0 , 8 7.351 35,9*4.3118 21,0

1972/73 21.643 2.302 10,6; 7.066 32,7 7.863 3 6,ЗЈ 4.412 20,4
1973/74 22.688 2.043 9,oj 4.850

i
22,5 8.435 3 6,1;7.360 32,4

1974/75 23.970 2.214 9,2J 6.602 27,6 10.164 42,4;4 . 990 ! 20,8
-  Ј ______________ _ Ј

ИЗВОР: Извештаи за работата на Универзитетот 
!1Кирил и Методији во Скопје за учебни- 
те години од 1952/53 до 1976/77.
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ГРАФИКОН - 5
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Студентите од 
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кло

Студентите од 
/\ работничко по- 
\ текло

Студентите ед 
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- текло

CN чО с о о л с з Ч-*f— г~ г^чг^-ч о ЧО чО 4 0 40 г ^ Счј\ \ cPсг\ о о СГл р— 1чО чО чО 4 0 чО 4 0
- 1Cг Г"

Учебни години
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Нивкиот број ce движк од 1.637 во учебката 1950/51 година 

до 10.164 студекти во учебната 1974/75 година. Процентуал- 

ното учество на студентите од службеничко потекло ce движи 

од 35.9% во учебната 1971/72 годика како релативно најниско 

учество па до 67,5% во учебната 1969/70 година. Родоцка ова 

учество ќе ce спореди со учеството на службениците во струк- 

турата на вкупното население, па уште појасно ќе стане нив- 

ната застапеност во студентската структура на Универзитетот 

"Кирил и Методиј" во Скопје.

Веднаш по висината на застапеност на студентите 

од службеничко потекло, ce наоѓаат студентите од работничко 

потекло кај кои ce забележува јасно зголемување на нивниот 

апсолутен број, a и на нивното учество во вкупниот број на 

редовните студенти, со таа разлика што постои изразека тен- 

денција ка варирање особено во последните три-четири учеб- 

ни години. Студентите од работничко потекло најниско учес- 

тво имаат во почетната учебна 1950/51 година (11,1%) што ре- 

чиси ce повторува во учебната 1955/56 година, како и неоче- 

кувано во учебната 1969/70 година (11,7%). Веројатно ова по- 

следново може да ce објасни токму со различното, односно не- 

соодветното определуваље на категорките "работничко" к служ- 

беничко" за што претходно стана збор, a го потврдува и фак- 

тот што токму во оваа година учеството на студентите од слу- 

жбеничко потекло бележи најголемо зголемување (67,5%), што 

е ce разбира на "сметка" на студектите од работничко потекло. 

На ваков заклучок упатува и фактот што и вс претходката и по- 

следователната учебна година учеството на работничката сту-
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дентска младика речиси за два пати е поголемо. Во последни- 

те четири годинк, односно во првата половика на 70-те годк- 

ни, апсолутниот број на студентите од работничко потекло, со 

исклучок на претпосладната учебна година, ce зголемува, a ки- 

вното процентуално учество досткгнува и учество речиси од ед- 

на третина во учебната 1972/73 година.

Студентите со земјоделско потекло според апсолут- 

ните бројки и учеството најслабо ce застапени во вкупниот 

број на редовните студенти и речиси со постојана тенденци- 

ја ка опаѓање ка нивното учество кое е најниско во учебката 

1969/70 година (7,8%), што ce приближува и до двете последни 

учебни години, т.е. во учебните 1973/74 година (9,0%) к во 

1974/75 година (9,2%). Овие студенти највисоко учество има- 

ле во учебната 1956/57 година (27,9%) и оттогаш тоа постоја- 

но опаѓа, следејќи ги и сите други тенденции на земјоделско- 

то население: смалување во социјалната структура на вкупно- 

то население на СР Македонија во политичката и образовно-кул- 

турна структура. Сепак, нивното учество е четири до пет па- 

ти помало отколку што е учеството на земјоделското население 

во вкупното.

Оваа споредба меѓу учеството на студектите со по- 

текло од одделни општествени класи и слоеви со учеството на 

овие класи и слоевк во структурата на вкупното населекке спо- 

ред попксите во 1953 к 1971 година е изнесено во Табелата 27.

Во Табелата 27 ce забележува дека постојат значај- 

ни промени зосоциј алната структура на вкупното население и 

во социјалната структура на студентите во перкодот од 1953-1971 

година. Така учеството на работничката класа во вкупното насе-



ТАБЕЛА - 27
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA ВКУПНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
И HA СТУДЕЕТИТЕ, ИНДЕКСИТЕ И СТАПКИТЕ HA ЗА- 

СТАПЕНОСТ BO СРМ, ВО 1953 И 1971 ГОДИНА

Социј ална 
структура

1i
Годика!

Вкупно
ние

населе _! ----Г
ј Студенти ! Индекс 

на за-
" Р
i ;

Зтапки 1 
на за- !1 -

§ N i % i N " Г “  . стапе- i стапе- i1 31 § I

— 4 ност ѕ ност ;
1953 111 268.428 ѕi 20,6 3 673р 1 16,6 ј 80,6 ?

!» 2,5 1
1971

ѕI
1 568.966

\1
1 34,5 Ј6.315 ! 30,8 i 89,3

в
1i П ,1 !

1953 I1 784.862. ? 60,2 i 911 ! 22,5 ! 8 1
37,4 11 1,2 !

1971
1
1I 617.565

I
Î1 37,5 12.526 ! 12,3 Ј 32,8

1I1 4,1 !ѕ 1

1953 !
1 161.666 1I 12,4 11.669 ! 41,2 1 332,3 I

1 10,3 1
1971

!
Iр 259.962 1

II 15,8 ’ 7.3511 ! 35,9 ! 227,2
1I 28,3 ;I ! 1 I

"Г1953 1
\ 89.558 I

1 6,8 Ѕ 798 ! 19,7 ! 289,7 1I 8,9 i
1971 Ѕ1 200.815 1

1 12,2 ! 4.311 i 21,0 ј 172,1 \1 21,5 i
.1i 11

i -!—  — I- i11953 Ј i .304.514 1
\ 1 0 0 , 0 14.051 ; ioo,o ! - 11 3,1 ј

1971 ! i .647.308 Î
! 1 0 0 , 0 ,'20.503 Ѕ 1 0 0 , 0  î — 11 12,4 !

Работницк

Земјсделвд-

Службеници 
(немануел- 
ни слоеви)

Пензионе-
рИ К Д Р У “ 

_ Г О _ _ _ ______ J

СЕ :

ление ce зголеми од 20,6% на 34,5%, т .е .  за околу 14 процен- 

туални поени, a учеството на работничката студентска младина 

од 16,6% на 30,8% или за околу 14 процектуални поени, т . е .  

речиси потполко поклопување на степенот ка промените. Индек- 

сите и стапккте на застапеност на работничката студентска мла- 

дина јасно го покажуваат значајкото нејзино зголемуваае во 

вкупната социјална структура ка студентите, но сепак тоа зго - 

лемување cé уште не го достигнува учеството на работниците во 

вкупкото населекке ( 34,5:30,8;  индекс на застапекост 83 ,3 ) .

Кај студентите од службенкчко пстекло ce забелемсу- 

ва една спротивка тенденција во однос на промените ка служ- 

бениците во вкупното население. Имено, процентот на студекти 

од службеничккте слоеви ce смалува од 41% на 36%, додека
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ството на службениците ce зголемува од 12 на 16%. Сепак, уче- 

ството на студентите од службеничко потекло имаат највисоки 

индекси и стапки на застапеност. Стаоките на застапеност пла-

ботничко потекло студирале на 1.000 работници, што било за 

околу пет пати помалку во однос на студентите од службенкч- 

ко потекло чија стапка изнесува 10 , 3 студенти ка 1.000 нивни 

припадници. Во 1971 година•разликата ce намали, но сепак ос- 

така на 1.000 членовк од соодветниот слој кај работниците да 

студираат едикаесет^ a кај службениците 28 студенти.

нонасочна тенденција на нагло смалување на земјоделското на- 

селение во вкупното население и на студентите од земјоделско 

потекло со поизразено побрзо намалување на земјоделското на- 

селение во вкупното. Но, истовремено студентите од земјодел- 

ско потекло имаат мошне ниски индекси на застапеност (37,4 

и 32,8) и стапки на застапекост (1,2 и 4,1) кои споредени со 

истите на студентите од службеничко потекло ce покажува за 

десетина пати пониски, што мошне силно го изразува влијани- 

ето на социјалната структура на вкупкото население врз мож- 

ностите за студирање к воспшто врз степенот на застапеност 

на студентите од разлкчните општествени класи и слоеви.

За каков степен на влијание на социј алната структу- 

ра во високото образование станува збор, може покомплекско да 

ce согледа доколку тоа ce спореди со влијанието ка соцкјал- 
ната структура во средкото образование, бидејќи социјалната 

структура првенствено произлегува од социј алната структура

1953 година околу 2,5 студенти од ра-

Кај земјоделското население постои паралелна и ед-
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структура на средношколската младика, иако во одделните ви- 

дови на високото и вишото образование таа не ce изразува, не 

ce "отсликува" на ист начин, за што подоцна ќе стане збор. 

Покрај ова, влијанието на социјалната структура во високото 

образование добива порелјефен израз доколку ce спореди со 

влијанието ка две рамништа: 1) во Југославија (социјалисти- 

чките републики), и 2) со други социјалистички и капиталис- 

тички земји.

Податоцкте за влијанието на социјалната структура 

во средното и високото образование во CP Македонија и СР Ср- 

бија во 1971 година изнесено е во Табелата 28.

ТАБЕЛА - 28
ПРОЦЕНТИ И ИНДЕКСИ HA ЗАСТАПЕНОСТ HA СТУ- 
ДЕНТИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА 
СТРУКТУРА ВО CP МАКЕДОНИЈА И CP СРБИЈА,

ВО 1971 ГОДИНА
Г“~--- — -8Соци јалис--| ВкупноT Ученици bo cpe- ]Редовни сту-
i Социјална Ïgтичка pe- 1насе~ llдните училишта I Д6Н Т И
s структура I публика iление \e 9i i Индекс I Çl i Индекс
L_ ___ 1 l Q, 

1

e 1 на зас. ! j на зас1 CPM 's 34 sl 32 ј  9 4 f
i 31 iI 8 9i Работници i i \ i i 1i СРСр. J 35 Sl 33 ! 94
i! 23 !j 66

i-
ј Земјоделци

8S8 CPM ! 38 !
i§8 18 1 4 7 i

I!S 12 isi 33
\
i СРСр. J 42 !! 24 J 57 Si 17 !

i 45

ј Службеници
ili CPM J 16i

1l1
36 J 225s

IIi 36 8!! 227
i СРСр. ! 15 1 30 20 0 f 47 ! 290

L ! L J. _L L _L

ИЗВОР: 1) за CP Србија - V. Tomanoviđ "Omladina i 
socijalizam", Mladost, Beograd, 1977.

2) за CP Македонија за средните училишта - 
П . Георгиевски "Социјалното потекло и жи- 
вотната ориентација на средношколската 
младина, ИСППИ, Скопје, 1972, a за сту- 
дектите, Годишни извештаи на Универзкте- 
тот "Кирил и Методиј", Скопje.
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Податоците во Табелата 28 во првите три колони, 

т .е . кај социјалната структура на вкупното население и кај 

социјалната структура на учениците во срѕдните училкшта (про- 

центуалното учество и индексите ка асоцијација) покажуваат 

мошне слички текденции во CP Македониja и СР Србија, Учес- 

твото на ученицкте од работничко потекло во средните училк- 

шта и во СР Македокија (32%) и во СР Србија (33%) ce прибли- 

жува на у-чеството на работниците во вкупното население (СРМ - 

34%; СР Србија - 35%) што ce потврдува со ист индекс на за- 

стапеност (94). Учеството на студентите од работничко потек- 

ло во СРМ (31%) ce приближува до учеството на учениците од 

исто потекло (32), додека во СР Србија тоа е пониско за де- 

сет процентуални поени (23%).

Учестовото на службениците во вкупното население 

во СР Македонија и СР Србија е мошне слично како што е сли- 

чно и учеството на учениците од овој слој во вкупниот број 

ученици (36:30), што е двојно поголемо од учеството ка служ- 

бениците во вкупното население (16:15). Учеството на студен- 

тите со службеничко потекло (36%) е потполно исто како уче- 

ството на учениците во средните училишта со истото потекло 

во СР Македонија што јасно покажува (како и кај работкиците) 

на репродукување ка социј алната структура на студентската мла 

дина од средношколската, со таа разлика што само студентите 

од земјоделско потекло на Укиверзитетот "Кирил и Методкј" од 

Скопје покажуваат значајно смалување на учеството во вкупни- 

от број на студекти во однос на учениците од земјоделско по- 

текло (12:18), што е иста тендекцијa и во СР Србија (17:24).
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Ваквата тенденција на мошне висок степен на репро- 

дукција на работничката и службенкчка средношколска младина 

на Универзитетот "Кирил и Методиј" ce објаснува со фактот, 

што веќе е изнесек во поглавјето за развојот на високото об- 

разование во СР Македониja, т.е. со фактот што од учебната 

1968/69 година потполно ce "отворкја вратите на Универзите- 

тот|! за матурантите ,така што од просечно годишно 9.000 за- 

вршени ма-туранти околу осум- или осум и пол добиваа студент- 

ски икдекс, - запишување што е означено како "политика на 

слободен упис” на факултетите и вишите школи.

Во ваквата тенденција на репродукување на социјал- 

ната структура од средното образование на Укиверзитетот ос- 

танува несразмерната висока застапеност на студентите од слу- 

жбеничко потекло, бидејќи од 1.000 лица во слојот 227 ce сту- 

денти; кај работниците 89 додека кај земјоделците 33.

Интересно е да ce спореди социјалното потекло ка 

студентите од СР Македонија со социјалното потекло на сту- 

дентите од другите социјалистички републики и покраини за кои 

располагаме со податоци и тоа ке за исти учебни години (Табе- 

ла 29).

Податоците во Табелата 29, со исклучок на СР Црна 

Гора, покажуваат јаска и слична тенденција, т.е. огромна раз- 

лика во застапеноста на одделните општественк слоеви во висо- 

кото образование: највисоко учество покажуваат немануелните, 

службеничките слоеви чие учество е над 40%; највисоко во Бо- 

сна и Херцеговина 58% во средината на 50-те годкни; па потоа, 

во Србија 47% ка почетокот на 70-те години, додека во други-



ТАБЕЛА 29

-  во %

УЧЕСТВОТО HA СТУДЕНТИТЕ ОД ОПРЕДЕЛЕНА ОПШТЕСТВЕНА КЛАСА И СЛОЈ
ВО ВКУПНИОТ БРОЈ СТУДЕНТИ СПОРЕД СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

i

ИЗВОРИ: 1) за СР Македонија Табела 26.

2) за СР Србија Табела 28.
3) за CP Босна и Херцеговина : A. Fiamengo "S o c i ja ln a  s truk tu ra  stude

nata Sarajevskog u n iv e r z i t e t a " ,  P reg led  ( S ) , 9, 1959.

4) за CP Хрватска: R. Supek "S veu č il išn a  p o l i t ik a  obrazovan ja , s o c i j a l 
no porek lo  s tu d e n a ta . . . " ,  U n iv e r z i t e t  danas, 6, 1967.

5) за CP Црна Гора: Годишњи извештај Универзитета "Вељко Влаховиќ" за 
школску 1977/78 годину, Титоград.

б) за САП Војводина: I z v e š ta j  о radu U n iv e r z i t e ta  u Novom Sadu u 1973/74 
i  1974&75 školskoj g o d in i ,  Novi Sad, 1975.

4 39
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те социјалистички републики ce движи околу кли нешто кад 40% 

(со исклучок на СР Црна Гора) , у.е за три до четири пати по- 

веќе од учеството на службениците зо вкупното население.

Во поглед на застапеноста на работничката класа 

во високото образозакие во социјалистичките републики и по~ 

краинк пак ce покажува иста или слична тенденција во другите 

социј алистички републики и покраини, но пак со исклучок на 

СР Црна Гора ко ја  има мошне- вксока застапекост: учеството на 

работниците во високото образование ce движи помеѓу 20% во 

учебките 1960/61 во CP Македонија и СР Хрватека, СР Србија 

(23), па до 28% во учебката 1974/75 во CP Македонија и САП 

Војводина, со исклучок на Македонија и Босна и Херцеговина 

во учебната 1955/56 година кога студентите од работничко по- 

текло подеднакво учествуваат (11%) во вкупниот број на сту- 

денти. Но со оглед на фактот што к во СР Босна и Херцегови- 

на мошне брзо ce развиваше високото образование по оваа уче- 

бна година, слично на развојот на високото образование во 

CP Македонкјa , за што беше изнесено во поглавјето за разво- 

јо т  на високото образование во Македониј a , може да ce претпо- 

стави дека учеството на работниците во високото образование 

во Босна и Херцеговина во учебните години по средината ка 

65-те годинк е слично ка истото учество во СР Македонија, 

тогаш свој исклучок во учебната 1955/56 отпаѓа , Учеството на 

студентите од работничко потекло иако покажува тенденција на 

изразено покачување, сепак тоа е значајно понкско од учес- 

твото на работничката класа во вкупното население, тоа е зна- 

чајно пониско ако ce спореди со учеството на студентите од

службеничко потекло.
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Меѓутоа, најниско учество во високото образованке 

со иста тенденциј a во сите социјалистички републики и покра- 

ината Војводина, значк без исклучок, покажуваат земјоделцк- 

т е , почнувајќи од периодот од 60-те годинк наваму. Во Маке- 

донија и Босна и Хердеговина кивното учество ce движи околу 

една четвртина и е повисоко од учеството на работниците, но 

значајно пониско во однос на застапеноста на студентите од 

службеничко потекло.

Од оваа споредбена аналкза на социјалната структу- 

ра на високото образование во СР Македонија и другите соција- 

листички републики, во целина може да ce каже и да ce заклучи 

дека: прво, социјалната структура во високото образовакие ce 

репродукува од социјалната структура на средното образование; 

второ, социјалната структура значајно влијае врз социјалниот 

распоред на студентите и тоа со највксоко и доминантно уче- 

ство на студентите од немануелните, службеничките слоеви, со 

зголемување на учеството на работничката студентска младина, 

но cê уште под учеството на работничката класа во вкупното 

населекие и мошне рапидно смалување на учеството на студен- 

тите од земјоделско потекло, кое иако ja  изразува општата 

тенденција на смалување на вкупното население, сепак, кивото 

на учеството ка земјоделците во високото образование е дале- 

ку, т . е .  три-четири пати помало од учеството на земјоделско- 

т о , односко селското население во вкупното и трето, кзложе- 

ната анализа и слика на социјалката структура на високото об- 

разование на СР Македонија кема некои сосема изразени специ- 

фични тенденции во однос на другите социј алистички републи- 

ки и токму јаско ce покажува на непосредната дијалектичка
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врска меѓу карактерот на економскиот, општественкот к обра- 

зовниот развој и социјалната структура во Југославиja  и ка- 

рактерот и општествената улога на образованието, посебно на 

високото образование.

Меѓутса , овие заклучоци ќе добијат поголема теорк- 

ско-научна релевантност доколку ce прошири контекстот на спо- 

редување на социјалните структури на вкупното население и ка 

студентите во етатистичкиот и капиталистичкиот модел на соци- 

јална структура и образование. Прво, ќе ce анализира социјал- 

ката структура ка студентите во другите европски социј алис- 

тички земји (Табелите 30 и 31 ).

Во Табелата 30 напоредно ce изнесени податоците за 

социјалното потекло на студентите на Универзитетите "Кирил и 

Методиј " (СР Македонија) и "Горки" (СССР) за периодот меѓу 

60-те  години.

Општата слика што ce забележува во Табелата 30, од- 

носно во движењето на социјалната структура ка двата универ- 

зитети е мошне слкчна, односно текдекциите на промени ce ис- 

ти или слични, иако ce различни нивоата на застапеност на од- 

делнкте социјални^рупи во високото образование, што произле- 

гува од разликите во социј алката структура на вкупното насе- 

ление (последната колока во Табела 30 ). Имено, учеството ка 

работничката класа во вкупното население во Македониja  изне- 

сува 35%, a во "Горки" (СССР) -  51%, што сосема не е јасно 

дали е тоа учество само за околијата на градот "Горкк" или 

за СССР во целина какс што не е дадек поимот ка. работничко 

население, па оттука и нивото ка разлики и во застапекоста 

на студентите од работничко потекло на Универзктетот "Кирил
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ТАБЕЛА - 30
С0ЦИЈАЛН0Т0 ПОТЕКЛО HA СТУДЕНТИТЕ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ 

"КИРИЛ И МЕТОДИЈ" (СРМ) И HA УНИВЕРЗИТЕТОТ “ ГОРСКИ“
(СССР) ВО ПЕРИОДОТ 1969-1968 ГОДИНА

-  во %

ИЗВОР: За универзитетот "Горки" (СССР) : Sauvy А , 
G ira rd  A . ,  V ers l'ense ignem en t pour to u s , 
op. c i t .  p . 37.

ТАБЕЛА - 31
СОЦИЈАЛНОТО П0ТЕКЛ0 HA СТУДЕНТИТЕ B0 ЕВР0ПСКИТЕ CO- 
ЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗЕМЈИ BO КОМПАРАЦИЈА CO ВКУПН0Т0 HACE- 

ЛЕНИЕ

Социј алистичка 
земја

Годи-
на Работничко Селско

1 W 1 W Г\ J 1 \Ј

Интелекту-а л н о  ( с л у ж . ) Друго

Студ .! Нас . , ртуд . IL НаС * . _ U y S ; J 1 Нас . Студ.! Нас.Б у г а р и ј а 1965 35,0 **1.5 18,0 41,4 46,0 17,0 1,0 0,1У н г а р и ј а 1963 33,0 55,8 10,8 25,5 56,2 18,7 - -
Полска 1964 30,4 35,7 18,8 45,0 45,4 17,8 5,4 1,5Д Р  Г е р м а н и ј а 1965 35,0 55,0 5,9 15,0 52,4 20,0 7,7 9,7Ч е х о с л о в а ч к а 1963 37,9 70,0 8,3 16,9 53,8 10,6 - 2,5Ј у г о с л а в и ј  a 1965 12,0 30,0 25,5 50,0- 47,4 15,0 15,1 5,0-  C P  М а к е д о -  н и  j a 1965 27,0 34 21,4 38 39,8 16 11,8 12,2

ИЗВОР 5E3 CPH: Sauvy A . ,  E i r a r d  A f Vers l 'e n s e i 
gnem ent pour to u s f op. c i t . , p . 43.-  з а  C P  Н а к е д о н и ј а  п о д а т о к о т  з а  н а с е л в -  н и е т о  c e  о д н е с у в а  з а  1 9 7 1  г о д и н а .
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и Методиј" кое ce движк од 17% во учебната 1959/60 година 

преку учеството од 27% во учебката 1964/65 година што е к а ј-  

високо, па до 23% во учебната 1967/68 година. Учеството на 

студекткте од работничко потекло на Универзитетот "Горки" 

почнува од 24% во учебката 1959/60 година преку 39% во уче- 

бната 1961/62 година, што е воедно и највисоко учество, па 

до 30% во последните две учебни години. Овде треба да ce ис- 

такне дека студентите од работничко потекло ка Универзите- 

тот "Кирил и Методиј" во средината на 70-те години го достиг- 

нува учеството на студентите од работничко потекло на Унквер- 

зитетот "Горки" ( т . е .  30%), дотолку повеќе што "Слободниот" 

упис започка по оваа година, т . е .  во учебната. 1978/79 годи- 

на. Меѓутоа, ако ce споредат разликите помеѓу учествата на 

работничката студентска младина со учеството на работниците 

во вкупното население кај двата укиверзитетк, јасно ќе ce 

забележи сличност: во учебната 1967/68 година. на.Универзи- 

тетот "Кирил и Методиј" таа разлика изнесува околу 12 про- 

центуални поени, a кај Универзитетот ”Горки” во учебната 

1965/66 година изнесува 15 и во учебната 1967/68 година 19 

поени.

Понатаму, кај двата универзитета посток изразека 

тенденција на опаѓање на учеството на студентите од зем јо- 

делско потекло, со таа разлика учеството на овке студенти на 

Укиверзитетот "Кирил и М е т о д и ј е  повисоко за околу три пати 

и ce движи од 26% во учебната 1960/61 до 15% вс учебната 

1967/68 година, додека кај Универзитетот "Горки" таа ce дви- 

жк од 16% во учебната 1959/69 година до четири одкосно 5% во
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учебната 1965/66, односно 1967/68 година, што е резултат и на 

значајно пониската застапекост на земјоделското население кај 

Универзитетот " Горки" (22% во однос на 38%).

И кај двата универзктети значајно поголемо, би ce 

рекло доминантно учество имаат немануелните, иктелектуѕлките, 

односно службеничките слоеви со таа разлика што степекот, нк- 

вото ка оваа тенденција е поголемо кај Универзитетот "Горки" 

и ce движи од 55% во учебните 1960/61 и 1961/62 година па cé 

до 65% (блкзу две третини) во учебните 1966/67 и 1967/68 го -  

дина, додека кај Универзитетот "Кирил и Методиј" тоа учество 

ce движи помеѓу 40% во учебната 1963/64 година до 53% во уче- 

бната 1967/68 година, веројатно овие разлики во степенот на 

застапеност произлегуваат од разликите во учеството на служ- 

бениците во вкупното население (16 :2 7 ).

Табелата 31 ги покажува сличностите к разлкккте во 

социјалната структура во вкупното население и на студентска- 

та младина меѓу социјалистичките земји околу средината на 

60-те години. Веднаш што паѓа вочи кога ќе ce погледне Та- 

белата 31 е фактот што интелектуалнкте, службеничките слоеви 

имаат мошне значајно, домонантко учество во високото образо- 

вание, во сите социјалистички земји к тоа ce движи од околу 

40% во СР Македониja  до 56% во Унгарија што ce покажува и со 

сличноста ка учеството на интелектуалните слоеви во вкупното 

население, кое со исклучок на Чехословачка, ко ја  има 10,6%, 

тоа ce движи помеѓу 15% во Југославија и 20% во Демократска 

Република Германијa . Ваквото учество е за околу три пати по- 

големо во вкупниот број нз. студенти.
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Застапекоста на студентската работничка младина ис- 

то така покажува мошне слично учество (слично ниво) кај сите 

социјалистички земји вклучувајќи ja  тука и СР Македонија, но 

со исклучок на Југославија како целина ко ја  има најниско уче- 

ство , речиск за три пати помало (12,0%), a тоа ce движи од 

30% во Полска,на ко ја  и ce приближува к СР Македонија -  27%, 

па cé до 38% во Чехословачка ко ја  има кајвисоко учество на 

студентите од работничко потекло ко истовремено мошне позна- 

чајно учество и на работничката класа во вкупното население 

(70,0%), што и овде ce покажува како и кај другите социјали- 

стички држави дека учеството на студентите од работничко по- 

текло во сите овие земји е помало од учеството на работнич- 

ката класа во вкупното население, со таа разлика што кај не- 

кои земји тие разлики ce поголеми и понагласени отколку кај

Д Р У Г И .

Застапеноста на земјоделците, односно селското на- 

селение во високото образование во сите назначени земји во 

Табелата 31 е мошке ниско и различкто, кое ce движи од 6% во 

Демократска Република Германиja  како најниско до што ce до-

ближува и Чехословачка (8%), па cé до 25,5% во Југославиja  

к 21% во СР Македонија кои имаат највисоко учество како што 

имаат и највисоко учество на земјоделското население во вкуп- 

ното (50%, односно 38%).

Оттука к од оваа Табела 31 може да ce заклучи дека 
социјалната структура на населението значајно влијае врз со- 

цијалката структура во високото образование к дека одделни 

разлики ce јавуваат само поради различната развненост, од- 

носно поради разлкчната застапеност ка работничката класа и
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селанството во вкупкото население. Особено значаек степен на 

согласност и иста илк сосема слична тендекција ce забележува 

во мошке високата застапеност ка немануелните службенички сло- 

еви во високото образование, што секако произлегува од нивна- 

та мошне поповолна, би можело слободно да ce рече привилеги- 

рана општестЕена положба вс економски, социјален, политички 

и културен поглед , а чија основа претставуваат општествените 

противречности во поделбата-на трудот и посебно на поделбата 

на физички и умествен, a со тоа и од превласта ка технобиро- 

кратската структура во нив.

Споредбата со некои капиталистички земји е изнесе- 

на во Табелата 32 што следи.

ТАБЕЛА 32

УЧЕСТВОТО HA СТУДЕНТИТЕ ВО ВИСОКИТЕ ШКОЛИ СПОРЕД ЗАНИ- 
МАЊЕТО HA НИВНИТЕ ТАТКОВЦИ И УЧЕСТВОТО HA АКТИВНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ ВО ВКУПНОТО ВО НЕКОИ КАПИТАЛИСТИЧКИ ЗЕМЈИ, 

ЈУГОСЛАВИЈА И НАКЕДОНИЈА

р^Занимање на тат- 
! ^ ч\ко то  на сту-

!i
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Во оваа табела посток едек недостаток што ce состои 

во непостоењето податоци за земјоделците односно селското на- 

селение за неговата застапеност во вкупното населекие к во 

високото образование, со што се камалуваат можностите за по- 

целоска компаративна анализа.

И покрај тоа некои општи тенденции можат да ce кз- 

несат: застапеноста на работничката класа во вксокото образо- 

вание не .е во цврста корелацкја со нејзикото учество зо вкуп- 

ното активно население. Така Австрија и Италија иако имаат мо- 

шке вксоко учество ка работниците во вкупното активно населе- 

ние (63,7%, односно 59,6%), кое е повисоко од она на САД и 

Норвешка, сепак имаат мошне ниски (едни од најниските) учес- 

тва на студентите од работничко потекло (Австрија -  5,5%; Ита- 

ли ја  -  15,4%, a мошне ниско е и на Јапонија -  8,7%). Највисо- 

ка застапеност на работничката класа во високото образованке 

има Велика Британија -  27,2% но и далеку највисока застапе- 

ност во вкупното активно население (71,5%). Потоа, следи САД 

со 26,6%, на кое мошне е блиску и СР Македонија 25,4%, a мно- 

гу  не заостанува и Југославија со 19,0%. но тука јасно ce со - 

гледува разликата кога ќе ce спореди учеството на студентите 

од работничко потекло со учествсто на работничката класа во 

вкупното активно каселение. Во Југослави јa и Македониja  тие 

разликк не ce толку големи (Југославија 19 :28 ; Македонкја 

25:30) со јасна тенденција на кивното доближување, додека 
кај приведените капиталистичкк земји тие разлики ce многу 

значајно поголеми и за десетина пати кај одделни земјк (Ав- 

стрија -  5 ,5 :6 3 ,7 , Јапонија 8 ,7 :4 4 ,2 ; Италија 15 ,4 :59 ,6 , па 

и во Велика Бритакија ко ја  има највисоко учество ка студенти- 

те од работничко потекло - 27,2 :71,5 и т н . ) .
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Втората колона од Табелата 32 "слободни професии 

и функционери" покажува спротивка тенденција (со исклучок на 

И тали ја ), ко ја  ce состои во тоа што учеството ка слободните 

профескк и функционерите во високото образовакие е значајно 

повисоко во однос на учеството ка работничката класа со зна- 

чајни разлики (варијации) меѓу одделните капиталистичкк зем- 

ји ,  движејќк ce од 32,4% во Австриja  (ке сметајќк ja  Италија) 

па cé до -62,9% во Велика Британија; учество кое е за неколку 

патк поголемо од учеството на овие социјални групи во вкупно- 

то активно население, кое ce движи од 1,7% во Италија па до 

22,9% во САД. Овде ce изоставени владеачката буржоазија и си- 

тната, со што уште повеќе ce зголемува учеството на неработ- 

ничките класи и слоеви. Учеството на Македонија со 40,3% во 

вкупниот број на студенти не е соодветно во поглед на кате- 

горијата "слободни професии и функционери", бидејќи гк опфа- 

ќа студентите од службеничко потекло што е мошне. поширок по- 

им од поимот "слободни професии и функционери".

Од податоците во Табелата 32 може да ce изведе општ 

заклучок: можностите за студирање од работничката класа во Ka
nn т a листичките развиени земји ce мошне помали и поограничени 

отколку во социјалистичките, односно отколку во Југославиja  

и СР Македонкја (кај кои постои тенденција ка приближување 

на учеството на студентите од работничко потекло со учество- 

то ка работниците во вкупното население ).

Оттука и образованието, посебно високото е  мошне 

поотворено за мануелките работнички слоеви во Југославија и 

Македониja  отколку во капиталистичките високоразвиенк зем ји , 

во кои таа игра улога на репродукцијa не само на владеачките
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класк туку и "буржоаскиот талог" ситната буржоазиј a к приви- 

легираните средни, "командувачки" слоеви. Механизмот "на ди- 

скриминација ce покрива со објективноста на испитот, со уни-
1.3/верзалноста на знаењето к со митот на еднаквоста на шансите. 

б ) §лкјанкето_на_социјалната_структура
2ВЕ_ЕЕ22Р22_52_2!Ш02_Ѕ2_,2!*22Е220_2

2Sïï222_2Ë22-222âSS2

Социјалната структура не влијае само во целина врз 

можностите за запишување на високото и вишото образовакие, 

т .е .  врз социјалната структура ка студектите, туку и врз из- 

борот на видот на факултетот (студии) или вишата школа. Так- 

вото влијание на социјалната структура веќе јасно ce изразува 

и врз понисккот степен на образование -  средното образование. 

Спомнатото истражување за социјалното потекло на средношкол- 

ската младина во Скопје што го извршив во учебната 1969/70 

година, a и сличните истражувања во некси други социјалистич- 

ки републикк јасно покажаа дека социјалката структура зршк 

силно влијанке врз изборот ка видот на среднсто училиште на 

то ј начик што училиштата за квалификувани работници, односно 

за занимања претежно ги избираат учекиците од работничко и 

земјоделско потекло (речиси над 80%) , гимназките во обратна 

насока претежно ги избираат ученицкте од немануелните, кнте- 

лектуалните, службеничките слоеви , додека средкотехнкчките 

училишта ce поразковидни во поглед на социјалниот состав , од-

3/ Bon F. e t  Burnier M, Les nouveaux in t e l l e c t u e l s ,  
op. c i t . , p . 186.
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носно во нив зкачајно ce застапеки и учениците од работнич-
4/ко и од интелектуално потекло.

Тргнувајќи од ова и беше поставена претходката хипо- 

теза за значајното влијание на социјалната структура врз кз- 

борот на видот на високото образование.

Податоците за ова влијание ce изнесени во Табели- 

те 33 и 33-а .

. Табелите можат да ce акализираат од два аспекти: од 

аспект на застапеноста на одделните општествени класк и сло- 

еви во одделкк видови на високото образование (хоризонтални 

проценти) и од аспект на социјалната структура на одделни фа- 

култети (вертикални проценти).

Но пред да ce тргне во анализа на податоците од два-
2

та аспекта нека ce погледа пресметаниот Хи-квадрат (X =158,79 

Р < 0,001) што покажува дека постојат значајни разлики помеѓу 

социјалната структура на студентите како независна варијабла 

и видот на високото образование -  како зависна, односно дека 

социјалната структура значајно влијае врз изборот на видот на 

високото образование и дека постои нешто повеќе од просечна 

корелација меѓу овие две појави (социјалната структура и ви- 

дот на вксокото образование (С = 0,316).

4/ Вид. Георгиевски м-р Петре, Социј алното потекло и животна- 
та ориентациja  на средношколската младина, оп . цит.,  с . 
95-100 .

Слично изнесува и П. Новосел за Хрватска каде учениците 
од работничко потекло во училиштата за занимање (за сто- 
панство и индустриско) учествувале со 46%, a од службени- 
чко помеѓу 15-20%, додека пак во гимназиите учениците од 
службеничко потекло учествувале со 48%; работкиците во тех- 
ничкото учествувало со 34%, a службениците речиси исто 33,9%. 
(Вид. Novosel Р. P og led i o r j e n ta c i j e  i  s o c i j a ln i  po lo ža j 
sredn joško lske omladine u H rva tsko j, ID I ,  Zagreb, 1969, 
s . 293). Слични податоци наведува и В. Томановиќ за Срби- 
ја ,  цит. дело, с . 200.



ТАБЕЛА-33
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ВО CP МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ВИДОТ HA ФА- 

КУЛТЕТОТ ВО УЧЕБНАТА 197V75 ГОДИНА (ANKETA)

идппмсил . V

/ = 158,79
2

Р <0,001 DF = 50 С = 0,316/
. _______•__ II__________ . . ----II

3
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I .  Студентите co потекло од работничката класа (494) 

најповеќе ce ориентирани кон правниот факултет (17,0%), виши- 

те школи (15,6%), електромашинскиот (13,6%) и донекаде на 

економскиот факултет (11,7%) , додека во изборот ка другите 

факултети ce знатно помалку ориентирани, a најмалку на тех- 

нолошко-металуршкиот што малку е необично поради карактерот 

ка работата, занимањата што ce поблиску до работничките. Вс 

Табелата 33-а ce гледа дека■студентите од работничката мла- 

дина на правнкот ce ориентирани нешто повеќе од квалифику- 

ваниот работкички сло ј (18,7%) , додека,пак, студентите од НКВ 

и ПКВ работничкиот сло ј најповеќе ги преферираат вишите шко- 

ли (18,4%) што е разбирливо поради тоа што пократко траат и 

речиси подеднакво правниот и економскиот факултет, значи два 

факултети кои образуваат за непроизводни занимања.

Студентите од земјоделско потекло најчесто ги би- 

раат вишите школи и правниот факултет (околу 16%) додека дру- 

гите факултети (со исклучок на економскиот) не ce толку прив- 

лечки за нив. Особено паѓа вочи не толку изразена преференци- 

ја  кон земјоделско-шумарскиот факултет (околу 10%) што би ce 

очекувало со оглед на нивното социјално потекло.

Приватнкте занаетчии исто така повеќе ги преферира- 

ат правнкот и економскиот факултет (16,9%, односно 13,9% врз 

основа на Табелата 33-а бидејќк во неа вкупниот број на сту- 

декти од овој сло ј е знатно поголем отколку во анкетата ).

Студентите од с ло јот  на администрацијата речиси под- 

еднакво бираат три факултети кои и одговараат на_ природата на 

занимањата на нивните родктели: правниот и економскиот (по 

14,1%) и архитектонско-градежниот (14,9%);  потоа, следат фи-
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лозофсккот и електромашинскиот , додека другите Факултетк и 

вкшите школи знатно ce понеинтересни за нив.

Студентите од слојот на стручњаци речиси подеднак- 

во ги бираат архитектонско-градежниот факултет (15,5%), еко- 

номскиот (16,7%) и правнкот (14,9%), па и електро-машкнски- 

от, a најмалку високите и вишите школи, природно-математнч- 

киот к технолошко-металуршкиот,

- Студентите од раќоводниот слој најповеќе ги бираат 

економскиот (22,8%) и правниот (20,6%), донекаде и филозоф- 

ско-филолошкиот, a најмалку виаште школи (1,5%), природно- 

математичкиот (2,3%) и земјоделско-шумарскиот факултет (3,0%) 

Од овој аспект на анализата очигледно може да ce 

констатира дека најпривлечни, најбирани ce економскиот и пра- 

вниот факултет, речиси од сите општествени класи и слоеви врз 

што влијаат повеќе и мошне сложени фактори почнувајќи од ви- 

дот и начинот на студирање па cé до поголемата можност за вра 

ботуваше и "бегаше" од производствениот труд во административ 

ниот и воопшто непрокзводниот што ja потзрдува и правецот ка 

значајната флуктуацкја на високостручниот труд од производ- 

ството во непроизводството.

II„ Ако податоците ce анализираат од аспект на за- 

стапеноста на одделните класи и слоевк во секој факултет од- 

делно, тогаш сликата изгледа вака:

1. Највисрка застапеност на студекти од работничко 

потекло имаат вишите и високите школи, т . е .  оние видови обра- 

зование кое пократко трае (две години)» потоа, нивното учес- 

тво е зкачајно к кај земјоделско-шумарскиот и правниот, тех-
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нолошко-металуршкиот , филозофскиот, природно-математичкиот, 

a најмала застапеност е во структурата на медицкнскиот фа- 

култет, архитектонско-градежниот и донекаде и на економскиот.

2. Факултет што има најповеќе студенти од земјодел- 

ско потекло е земјоделско-шумарскиот факултет; потоа , вишите 

школи па и вксоките ижоли, додека најниско учество во своја- 

та социјална структура на студенти од земјоделско потекло има- 

ат архитектонско-градежниот., медицинскиот и електро-машински- 

от.

Во својата социјална структура на студентите рела- 

тивно највисока застапеност од приватните занаетчии имаат ви- 

соките школи, a во другнте факултетк тоа учество е мошне ма- 

ло и би ce рекло незначајно.

3. Слојот на администрациja е најзастапен во соци- 

јалната структура на технолошко-металуршкиот факултет, a нај- 

малку на природноматематичкиот и медицинскиот факултет.

4. Факултет кој има најповеќе студенти од слојот на 

стручњаците е медицинскиот факултет (44,5%), штс ja дава ре- 

чиси половината студенти на овој факултет; потоа, архктектон- 

ско-градежниот, економскиот, електромашинскиот и сл., a кај- 

ниско учество има во вишите и високите школи.

5. Релативно поголемо учество ка студенти од слојот 

на раководителите има економсккот, технолошко-металуршкиот и 

филозофско-филолошкиот факултет, a кајмало во вишите и висо- 

ките школи како и на природно-математичкиот факултет.

Од досегашната анализа може да ce заклучи дека соци- 

јалната структура значајно влијае врз изборот на видот ка вк- 

сокото образование.Со тоа ce потврдува првиот дел на претход-
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но поставеката хкпотеза. За да ce потврди и вториот дел, од- 

носно целосно треба да ce анализираат податоците во Табелата 

33-а со цел да ce утврди дали разликите во влијанието на g o 

lih јалната структура ce поголеми и позначајни меѓу работнич- 

ката класа и немануелните, интелектуалните слоеви клк меѓу 

слоевите внатре во овие две социјалнк групи.

Ако ce споредуваат хоризонталните процектуални уче-

ства по парови како кај слоевите во рамките на работничката

класа к немануелните слоеви меѓусебно и одвоено меѓу двете

основни соцкјални групи јасно ce забележува (во повеќето по-

лиња на изнесенкте податоци слични процентуални учества, што

на определен начин сосем индикативно го покажуваат двата Хи-ке
драти и коефициенти на контигенциja кои ce однесуваат на (не)

поврзаноста меѓу социјалната структура на работничката класа
2к видот на високото образование (Хмр =27,73 Р >  0,05 DF=20

и Смр = 0,224) и (не) поврзаноста меѓу структурата на нема- 

нуелните слоеви и видот на високото образование (Хн = 31,45 

Р > 0,05 DF = 20 Сн = 0,200) и кои не ce значајни на ниво 

од 0,05, a коефициентите на контигенција покажуваат слаба по- 

врзаност меѓу овие појави.

Од ова може да ce заклучи: не постојат значајнк раз- 

лики меѓу слоевите внатре меѓу слоевите на работничката кла- 

са и внатре меѓу немануелните слоеви во поглед на изборот ка 

вкдот на високото образованке,

Оттука целосниот заклучок во поглед на поставената 

хипотеза е следниот: Ce потврдува хипотезата дека социјалната 

струхтура значајно влијае врз изборот на видот на висското об- 

разование така штс студентите од немануелните слоеви во по-



ТАБЕЛА - 33-а
СОЦИЈАЛИАТА СТРУКТУРА ИА СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД ВИДОТ HA ФАКУЛТЕТОТ И ПОДЕЛБАТА HA МАНУЕЛНИТЕ

И НЕМАНУЕЛНИТЕ СЛОЕВИ (АНКЕТА)

Вид на високото i 
^образование 

Социјал 
на структура

Правен

!1 Филозо-Ј Природ- ј Меди-
цински

ЈЗемјо- јАрхи- !Елек- јТехноло-
Економ-Ј фско- Î но-ма- Î Ј делско-Ј тектон"!тро-Ма'“[шко-Ме-

ски ј фИЛОЛО”! темати- } [Шумар- J ско-Гр-ј шински !талур-
11 ШКИ Î чки Ј Ј ски Јадежен Ј ! ЦЈКИ

Високи
школи

Виши
школи Вкупно

ѕ
У X X h S O ■ IOro sQ. Ш 

0X Or q q u <u >»X
wx:

XX X
q m 0 0 >> O X q 
Ш U X.0з:

HKB и ПКВ работни-ЦИ
KB работници

BKB работници

CE:

Слој на админи- 
страциј a

Слој на струч- 
њаци

18,5
25

20,7
31

___ _ «.__ )

13,4
28

17,0
84

14,1
17
14,9

12,6
17

Ј--- ----
11,3
17

66

11,5
24

11.7
58

14,1
17

16.7 
74

3,7
5

8,0
12

8,6
18

’ 7,1
35

12,4
15'

3,7

*1,7

5,2 
7

6.0

7.7
16

........
5.728

---i-*--.
2,5 

3

7.2 
15

6.3 
31

" С Г
5

5.2 
7

6,7
10

3.3 
7

" " С в
24

" v r
4

4,4

8,0
12

9,1
19

" 7,7
37

14,9
18

11,1
15

13,3
20

15,3
32

13,6
67

12,4
15

2,2 10,4
14

т----т -------- 1
4,7

5,7
12

22
4,4

— m — Љ -

10,7
13

5,3

4,3
9

" 7 , 7
31

” 7 7
4

33,0
31

11,3
17

13,9
29

15,6
77

" 8 7
10

100,0
135

100,0
150

1 0 0 , 0
209

1 0 0 , 0
494

■ "Г о м
121

Раководен слој

CE:

20,6
27

22,8
30

15,8 17,4
.— г

'110 121

X мр = 27,73 

Х2н - 31,45

9,9 ! *+, 1 ! 10,8 1J 2, 3| 15,5 ; 14,6 1I *L7 ј 2,2; *1,3 J ioo,o;
44 J 

1
18 ! 

1
48 111

10 ! 69 ! 
« !

65 1?1
21 ;

l
10 j 

1
19 J 

1
Ц if l.\ i

12,2 J 2,3 i 6,8 I1 з, 0! 10,6' 9,1 1! 9,1 î 2,3! 1,5! 100,0'
16 Î 1 з ! 1

9 111
4 ! i*» !1 i

12 111
12 J

5 3 ! 1 2 !1
132 !

7 м Т ” 777” 77 ~ Т  ‘ 1 1 "7;6ј 14,5 Ј "77 t - 1 1 ” " m T “”777"■'"77Г "Î00,7j
75 ! 24 ! 62 11 18 ! 101 ! 92 11 46 i 17 ! 31 ! 697 I

ј ___ ___u.___L. _ 1 . .....Ј_. JL _______ ! ____ I

р” 0,05 DF = 20 Смр = 0,224

г  0,05 DF = 20 Сн = 0,200
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зн а ч а јн а  мера ги избираат оние видови на високо образоваиие 

кои ce "покоњ уктурни " и кои повеќе и г.обрзо водат кон поклу- 

чните опш тествени п о з и ц и и , со таа разлика што разликите на 

тоа вли јан и е  ce зн а ча јн о  поголем иѕ порелевантни меѓу работни- 

чката  клзса  и немануелните слоеви , отколку  внатре меѓу нивни- 

те слоеви кои дури не ce ни з н а ч а јн и .

Постојат определени разлики во влијанкето ка соци- 

јалната с-труктура во високото образование меѓу редовките и 

вонредните студенти. Податоците изнесени во Табелата 34 ja 

покажуваат социјалната структура на вонредките студенти во 

CP Македонијa .

Kora ќе ce погледа оваа табела ведваш паѓа вочи де- 

ка некои факултети речиси немаат вонредни студенти: медицин- 

скиот, технолошко-металуршкиот, електро-машинскиот и донекаде 

архитектонско-градежниот.

Втората карактеристика ce состои во тоа што вонред- 

ни студенти најмногу има на вишите и високите школи (во одкос 

ка нивнист соодветен вкупен број; па потоа, на факултетите 

од општествените науки што јасно ce вкде и во освртот за раз- 

војот на високото образование во СР Македонија.

Ако ce анализира Табелата 34 од аспект ка социјал- 

ната структура и нејзиното влијание врз кзборот ка видот ка 

високото образованке може да ce констатира следното:

Бонредните студекти од работничката класа најмногу 

ce определуваат да студираат кекоја виша школа (30,7%); потоа 

висока школа (24,8%) к економскиот факултет (17,2%), a знатко
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помалку на пркродно-математичкист (2,3%) и филолошкиот (5,1%) 

ce разбира не сметајќи ja симболичката застапеност во претхо- 

дно означените факултетк кок кезнатно или воопшто немаат вон- 

реднк студекти. Во поглед на изборот ка вкдот на вксокото об- 

разование меѓу слоевите на работничката класа (НКВ и ПКВ, КВ 

и ВКВ работницитв) не постојат значајни разлики.

Мошне слична тенденцијa ce јавува и во изборот на 

видот на високото образование кај студентите од земјоделско 

потекло кои ксто така (од нивниот вкупен број во вксокото об- 

разование - 1.362) најмногу ce определуваат за некоја од ви- 

шите или високите школи (29,5%, односно 26,2%), додека мошне 

помалку ко речиси изедначено ги бираат правниот, економскиот, 

филолошкиот и филозофскиот.

Во однос на студентите од земјоделско потекло, вон- 

редните студенти на приватните закаетчии многу гтовеќе ги би- 

раат високите школи (51,6%), па потоа вишите (17,1%), a кај 

другите факултети тенденцијата на избор речиси е иста.

Кај вонредните студенти со потекло од слојот ка стр^ 

чњаци со средно образование, веќе е забележлива спротивна тен- 

денција во изборот на видот на високото образование во однос 

ка претходните општествени класи и слоеви. Имено, најмногу 

не ce бираат вишите и високите школк туку економскиот факул- 

тет (27,5%), па потоа, доаѓаат вишите и високите школи и пра- 

вниот факултет, додека најслабо ce бира природно-математкчки- 
от и филозофсккот факултет.

Оваа тенденција е уште поизразена кај студенткте со 

потекло од слојот на стручњаци со високо образозакие. Вонред- 

ните студенти од овој слој најповеќе го преФерираат економ-
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скис-т факултет (39,1% и правниот (19,2%), a најмалку вксоки- 

те школи и природно-математичкиот факултет,

Мошке слична тенденциja ce забележува во кзборот 

на видот на факултетот и кај вонредните студентк со потекло 

од раководниот слој: 37,2% од нивниот број го бираат економ- 

скиот факултет, a најмалку природно-математичкиот.

Значи, меѓата во разграничувањето на тенденциите 

во влијан-ието на социјалната структура ка вонредните студен- 

ти врз изборот и видот ка високото образование ce наоѓа ка 

границата меѓу мануелните класи и слоеви, од една страна к 

немануелните, од друга, т.е. со слојот на стручњаци со сред- 

но образование.

Влијанието на социјалната структура врз изборот на 

видот на високото образование ce изразува, како што е претхо- 

дно теориски и операционално разработено, и преку влијакието 

на материјалиите (парични) средства на семејствата и степе- 

нот на образование на родителите ка студектите. Дејствува- 

њето на просечниот месечен доход по член на семејство може 

да ce види од Табелата 35 «

Најниската категоркја на семејства со просечек ме- 

сечен доход по член на семејство до 500,00 дикари најповеќе 

ги бира вишите школи (24,2%) ; потоа, правкиот Љакултет (17,3%), 

a најмалку технолошко-металуршкиот и медицинскиот факултет.

Веќе во втората категорија (500,01-750,00) на прс- 

сечен месечен доход по член на семејство, тенденцијата на из- 
борот на факултетот ce менува. Имеко, студентите од оваа ка- 

тегорија на просечен доход по член ка семејство најповеќе ce



ТАБЕЛА -35
СТУДЕНТИТЕ ОД ОДДЕЛНИТЕ ФАКУЛТЕТИ СПОРЕД ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 

ДОХОД ПО ЧЛЕН HA СЕМЕЈСТВО

\ В и д  на факул- 
тетот

Про-
сечен до- '>\ ч 
ход no член 
на семејство

Правен Економ-
ски

Филозоф- 
ски и 
Филолош- 

ки

Природ-
но-мате-
матички
и Земјо-
делско-
шумарски

Медицин-
ски

Архитек-
тонско-
градежен

Електро-
машии”

ски

Техноло“"
шко-ме-
талуршки

Високи 
и виши 
школи

Вкупно

До 500,00 динари 61
'- “ --875"

30
' " “ 7 Т Г “

27
11,9

42
5,7

20
? ; г

25
11,6
41

L - — б-0- 
21

г — 2 ц - 2 ~

85
' 1DD“ “ 

352
500,0-750,00 15,5

46
12,8 
38

5,5
25

9,1
27

10,1
. зо

9,1
27

15,8
47

---- 577“
14

1^,5
„ 43

100
297

750,01-1.000,00 1 5 , 0
40

15,5
41

11,2
30

5,^
17

6,7
18

15,7
42

12,7 
I 34

6,8 
18

10,1
27

Ï0Ô
267

1.000,01-1.250,00 15,9
19

22,5
27

15,9 п 
19

5,8
7

2,5
3

11,7
14

10,8
13

6,7
8

8,3
10

TÖÖ
120

1 .250,01-1.500,00 15,0
_ _ 1 § ____

20,0
20

9,0
9

7,0
7

9,0
9

16,0
16

Т4,б
14

6,0
6

4,0
4

100
100

1.500,01 и повеќе 15,9
25

Т5,2
24

5,3
11

7,6
10

17,5
23

Тб,б
14

Т з Л
16

3,5
5

3,1
4

100
132

Семеј ството е ѕем- 
јоделско и без одг.

Т4,Ѕ
27

15,9
29

5,0
9

Т б , 5
19

2,5
5

9,9
18

11,0
20

8,2
15

22,0
40

100
182

СЕ: 16,1
233

14,4
209

9,0
130

8,9
129

7,4
108

10,7
156

12,8
185

6,0
87

14,7
213

100
1 .450

X2 = 147,97 Р < 0,001 DF = 4 8  С = 0,304

4
62



463

определуваат за студии на електро-машинскиот (15,8%) к прав- 

ниот факултет (15,5%) ; па потоа, следат вишкте школи и еко- 

номскиот факултет, a најмалку ги преферираат технолошко-ме- 

талуршкиот и филозофско-филолошкиот факултет.

Студентите од третата категорија на просечек месе- 

чен доход по член на семејство (750,01-1.000,00) најповеќе 

го бираат архитектонско-градежниот (15,7%) ; па потоа, економ- 

скиот и правниот (просечно 15,2%), a најмалку природно-мате- 

матичкиот (6,4%) %медицкнскиот (6,7%) и технолошко-ме талурш- 
киот.

Во четвртата група на семеен доход (1.000,01-1.500,00) 

состојбата е поинаква: студентите од оваа категорија на семе- 

ен доход мошне позначајно ce определуваат да студираат на еко- 

номскиот факултет (22,5%) и потоа, подеднакво на правниот и 

филозофско-филолошкиот (15,3%), a најмалку на медицинскиот 

факултет (2,5%) и на природно-математичкиот (5,8%).

Студентите чии семејства имаат просечен месечен до- 

ход по член помеѓу 1.250,01-1.500,00 динари исто така најмно- 

гу го бираат економскиот факултет (20,0%), па потоа архитек- 

тонско-градежниот (16,0%) и правниот (15,0), a зкатно помал- 

ку кекоја виша или висока школа (4,0%) и технолошка-металурш- 

киот факултет.

Во последната категоркja на доход од 1.500,01 и по- 

веќе динари студектите речиси подеднакво најповеќе ce опреде- 

луваат да студираат правен или економски, па и медицински - фа- 

култети кок водат ка вредносната листа и кои ово_зможуваат по- 

ссодветна социјална "промоција" и привилигирана општествена 

позиција. Високите и вишите школи тоа потешко го овозможуваат,
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na оттука и студенти од оваа највисока доходна категориja кај-

малку, речиси кезкачително ги бираат.

Покрај оваа аналкза која јасно го потврдува значај-

ното влијание на семејниот дохсд врз изборот на видот ка вк-
2сокото образование, го потврдуваат и Хи-квадратот (X =147,97 

Р < 0,001 ĐF=48) и коефициентот ка контигенција (С=0,304).

Ерз сето ова може да ce заклучк:

• Претпоставката дека доходот на семејствата зкачај- 

но влијае врз изборот на вкдот на високото образовакие ce по- 

тврдува како точна, односно ce потврдува дека постои зкачаен 

степен на поврзаност помеѓу просечниот месечен доход по член 

на семејство како независна варијабла и изборот на видот на 

високото образование како зависна варијабла, така што зголе- 

мувањето на семејниот доход по член на семејство изборот на 

видот на факултетот ce насочува кон оние кои водат кон попрк-

вилегирани општествени позиции.

Анализираните податоци и изведениот од нив општ за-

клучок ce во согласност со податоците и во некои други соци-
5/цалистички земци. Значацното влизание на семејниот доход е 

утврдено и прк кзборот на видот на средното образованиеи/ со 

што уште повеќе ce поткрепува претходниот заклучок.

5/ Така на пример, со зголемувањето на месечниот доход на ро- 
дителкте на студентите во СССР растат можностите за прием 
на универзитет: до 50 рубли месечен доход младината има 
можност (шакса) да ce запиши на универзитет во 65,4%; од 
50,1-70 рубли 70,6%; од 70,1-90,0 - 71,3% и повеќе од 90 
рубли 88,6%. (Вид. Sauvy A. et Girard A., Vers l'enseigne
ment pear tous, Elsevier séquoa, Paris, 1974, p. 40).
Од сето ова, во целост земено ке е одржлива тезата на фран- 
цуските социолозк П . Бурдие и Ж.К. Пасерон, сдопед кои не- еднаквите можности за школување во соцкјалистичкото огпптес- 
тво главно ce резултат од културно наследство што е прене- 
сено од минатото, т.е. од капиталисткчкото општество "(Вид. 
Bourgieu - u .С.Passeron, Education, Çevelooement е démocratie, Cahier du centre de sociologie européenne, iv, Pa
ris , Mouton, 1967).

6/ Вид. Георгиевски м-р Петре, Сопијалното потекло...on.цит. 
с. 103-105.
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Влијанието на степенот на образование на таткото 

на студентот како едка од компонентите на социјалното потек- 

ло, покрај занимањето на родктелите и нквкиот доход, може 

да ce согледа од Табелата 36.

Табелата 36 исто така може да ce анализира од два 

аспекти : од аспект ка степенот на образовакие на таткото на 

студентот и од аспект на видот на факултетот. Ако ce тргне 

од првиот. аспект (хоризонталните проценти) , тогаш може да ce 

констатира следното:

1. Студентите чии татковци имаат до четиркгодишно 

основно образовакие, далеку натпросечно ги бираат вишите шко- 

ли (26,0%), па потоа правниот факултет (18%), a најмалку ме- 

дицинскиот (3,3%) и технолошко-металуршкиот (5,3%), па и ар- 

хитектонско-градежкиот.

2. Татковците со осумгодишно образование своите сту- 

денти исто така надпросечно ги испраќаат да студираат на не- 

која висока кли виша школа кок траат две години (20,8%), па 

потоа ка правниот (15,0%) и економскиот (13,9%), што ce до- 

ближува до просекот ка сите студенти во изборот на овие два 

факултета, a најмалку на технолошко-металуршкиот (5,3%) и ме- 

дицинскиот (6,1%).

3. Потполно слична тенденцкja во изборот ка видот 

на високото образование постои и кај синовите чии татковци 

имаат завршено училиште за квалификувани кли висококвалифк- 

кувани работници, односно училиште за занимање.

4. Веќе со следниот степен на образование ка татко- 

вците - средно стручно и гимназија, слкката почнува да ce ме- 

нува во правец што речиси подеднакво ce бираат правнкот, еко-



ТАБЕЛА - 36
СТЕПЕНОТ HA 0БРА30ВАНИЕ HA TATKOTO HA СТУДЕНТОТ СПОРЕД ВИДОТ HA ВИСОКОТО

0БРА30ВАНИЕ

чхЈВид на високото 
\образование

Обра-
зование на 
таткото на студ.

Правен Економ-
ски

Филозоф- 
ски и 
Филолош- 

ки

Природ-
но-мате-
матички
и Земјо-
делско”
шумарски

Медицин-
ски

Архитек-
тонско-
градежен

Електро-
машин-

ски

Техноло-
шко-ме-
талуршки

Високи 
и виши

1ЈЈКОЛИ
Вкупно

До и четиригодишно 
основно образова- 
ние________________________________

ОсуМГОДИШНО О С Н О В" 
но училиште

Училиште за КВ и 
ВКВ образова-
ние__________
Средно-стручно и 
гимназиско обра- 
зоаание

Вишо образование

Високо (факултет, 
магистар и доктор)

18,0

23t2 
“ Ï5J 

37
15æ9 I 
'” 5;о’ј

- 1 Њ -

43
L ~ l§ i*

23,4
34
14,6

--------1278"
25

—  I9*Z_.

11,7
35
I6i7
Тз7Т 4
32
15*3
"13,9“'
37

! 17,7
” $75 ‘

43
L _ _ 2 0 a 6 _____

15,9
23
11,0

39
7

7.7
23

L lZ iZ . . .
7.8 
19

14,6
'“"“To ~ V  

27
20,8

'““"1175”
35

26.9
— % г

12
_____9*2_____

7,1
14

10,8

12,0
36

27*9
■” ” 1 X '

29
22*4

'”-■“1075"“
28

.~21*Zr_-
5,4
16

12i4
679"'
10

___ Z*§__
5,1
10
7,8

3,3
10

_.?,3 ... 

6,1
15

13*9
572"'
14

13*о
1 " - .  874"

25
23*1
■“ 879"

10

-.9*2.--.
17,3
34

J L 5  Ј

6,0
18

.— 1 !*§ ..
9,0

22
14.1

— Ѕ;ѕ1 
22

— 1т4;ѕ-
44

28z2
ï37î‘
19

12.2
"""“1578'

31
19,9

10,0
30
I6t2
Î 1 7Ô—
27
14 6

'""1472"'
38'

.-.2ПЃ§...
14,1
42

22.7
•"-“Тз7Ѕ""

20
10.8

28
[..15*2

5,3
16

18*4
— 573“" 

13
14,9

"■"-87з"
22

- 2 § * 3 „ .
6,7

20
23*0

---------« 7 8 -
7

8,1 „ 

”"”"$7Ѕ
9

____10*3____1

26,0
78

* 36,6 
20,8 
51

24,0
"""Ï476"'

39
18*3 I 

""""978"] 
29
13*6 ј 
"”679"! 
10 ! 

— 4*Z__ 
3 ,1  
6

1.2,§.„

100,0 
300 
20*7 
Töo.ö 
2.45 
16 ј, 9 
ïôo.ô 
267 
18*А

1 ÏÔ0 7Ö" 
i 297

20х5 
1 T5o,ö 

145 
10*0 

""”' 16 0 ,0  
196

___ 13*5.„
9 i т1;т 14,4 9,0 б,9 7,4 10,7 12,8 6,0 1Î.7 100,0

CE: 233 209 130 129 108 156 185 87 213 1 .4 5 0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .199*0— 100,0 100,0

X2 = 155,92 Р <  0,001 OF = 40 С = 0,311
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номскиот, архитектонско-градежниот и електро-машинскиот со 

таа разлика што првите два факултета (правниот и економскк- 

от) ce бираат на рамниште на општо просечен избор од страна 

на вкупниот број редовни студенти, додека изборот на послед- 

ните два (архитектонско-градежниот и електро-машкнскиот) е 

кад општиот просек. Овие студентк најмалку го преферираат 

природно-математичкиот факултет (5,4%) .

5. Слична тенденциј a при изборот на видот на ви- 

сокото образование ce јавува и кај студентите чии татковци 

имаат вишо образование со таа разлика што надпросечно од вку- 

пниот избор на сите студенти го преферираат правниот факул- 

тет (23,4%) и архитектокско-градежниот (13,1%).

6. Татковците на студентите со високо образование 

во изборот ка видот на факултетот своите синови најповеќе ги 

ориентираат кон економскиот факултет (19,9%) ; потоа, кон ме- 

дицинскиот (17,3%), па и архитектонско-градежниот (15,8%), a 

најмалку кон високите и вишите школи (3,1%) , технолошко-ме- 

талуршкиот, па и природно-математичкиот. Значи овде е спро- 

тивка тенденцијата на избор на видот на високото образование 

од тенденцијата при изборот од страна на студентите во првите 

три категории ка образование, т.е. од четврто основно, па за- 

клучно со училкште за квалификуванк к висококвалиФикувани ра~ 

ботници.

Доколку Табелата 36 ce анализира од аспект на ви- 

дот на факултетот, тогаш може да ce констатира следното: на 

правнкот факултет кај застапени ce студентите чии татковци 

имаат четиригодишно образование ; потоа средно-стручно и гн- 

мказиja, a најмалку со високо (10,7%) . Економскиот факултет
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претежно е составен од студентк чии татковци имаат средно об- 

разование (20,6%) и високо (18,7%), a релативно помалку со 

вишо образование. На филозофскиот и филолошкиот факултет до- 

минираат студентите чии родители имаат завршено училиште за 

квалификувани работници к средно-стручно к гимназијa , a ре- 

лативно помалку со вишо и високо образование. На природно-ма- 

тематичкиот факултет најзастапеки ce студенткте чии родители 

имаат четири одделенија на'основното, осумгодишно к училиште 

за квалификувани работкици (над 70%), a најмалку со вишо к ви- 

соко образовакие. Сосема спротивна тенденција ce забележува 

на медицинскиот факултет каде доминираат студентите чии ро- 

дители имаат високо образование (31,5%), па и средно (23,1%), 

a знатно помалку со четиригодишно основно (9,3%) и вишо (9,2% 

Слична е состојбата и кај архитектонско-градежниот факултет, 

само со таа разлика што поголема застапеност имаат студенти- 

те чии родители имаат средно образование (28,2%), иако оние 

чии родители ce со високо образование според застапеноста ce 

на второ место (19,9%), a најмалку ce застапени студентите 

чии татковци имаат четири одделенија на основното училиште.

Во следните два факултети - електро-машинскиот и технолошко- 

металуршкиот, позастапени ce студектите чии татковци имаат 

завршено училиште за занимање или средно образование. Висо- 

ккте к вишкте школк ce карактеризираат со поинаква тенденци- 

ја, т.е. во кив многу повеќе ce застапени ниските степени на 

образование на татковците ка студентите, a десетина пати по- 

малку, односно симболично - колку ce оди кон повисоките сте- 

пени на образование, особено кон вишото и високото (4,7%, од- 

носно 2,8%) .
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Врз основа ка оваа акализа и пресметанкте мерки ка 
2значајност (X =155,92 Р < 0,001) и на поврзаност меѓу степе- 

нот на образование на родителите к изборот на видот на факул- 

тетот (С=0,311) ce потврдува теориската хкпотеза за значајно- 

то влијание на степенот на образсвание на родителкте врз из- 

борот на видот на факултетот така што пониските степени ка 

образование претежно ce ориентирани кон високкте и вишите 

школи кои. пократко траат и'донекаде кон правниот и природно- 

математичккот факултет, додека, пак, студентите чии родктели 

имаат средно, вишо и високо образование претежно ce ориенти- 

рани да ги избираат екокомскиот, медицинскиот и архитектон- 

ско-градежниот факултет.

Секако, кога станува збор за степенот ка образова- 

ние на родителите треба да ce вклучи образованието и на мај- 

ката, бидејќи тоа влијание е комплементарно. Податоците во 

Прилогот 23 токму го покажуваат влијанието на степенот на об- 

разование на мајката на студектот врз изборот на видот (гру- 

пата факултет) на високото образование, но поради ограниче- 

носта на просторот не ќе ce кавлезе во анализа, задоволувај- 

ќк ce со оваа констатациja.

Ова го потврдуваат и податоците за другите соција- 

листички републики, па и другите социј алистички земји. Така 

во Табелата Зб-а напоредно ce изнесени податоците за влијани- 

ето ка степекот на образование на таткото на студентот врз из- 

борот на видот на високото образование во СР Македониja к СР
7 /СловениЈа.

7/ Интересно е да ce напомни дека во Лубљана постои Центар за 
испитување на универзитетот и следење на податоците за сту- 
дентите, но не ce прибираат податоци за социј алната струк- 
тура на студентите, односно за закимањето на нквните родк- 
тели. За социјалката структура на студентите ce заклучува 
врз основа на образованието на родителите, што не е едно 
исто.



ТАБЕЛА - 36-a
УЧЕСТВОТО NA СТУДЕНТИТЕ ВО ОДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО CP НАКЕДОНИЈА И 
CP СЛОВЕНИЈА СПОРЕД 0БРА30ВАНИЕТ0 HA НИВНИТЕ ТАТКОВЦИ ВО УЧЕБНАТА 1974/75 ГОДИНА

Вид на високото Правен Економ. Филозоф. Природ. “ЗемјодТ- 'Недицин-- 'ДрхитекТ'" Техноло--"Матин” '"БиЕбки”” ""Вити
образован. фак • _ФЅК.» Oat< . матем. шумар. ски градежен шки ски школи школи

дб_'Ч\ ^  ^оција. 
разова-

Мак. Сло. Мак. Сло. Иак. Сло. Мак. Сло. Мак. Сло. Мак. Сло. Мак. Сло. Мак о Сло. Мак. Сло. Мак. Сло. Мак, Сло.

ние на таткото va ш> tïï №* ога '
Седум одделенија 
и помалку 20 4 15 6 20 5 21 6 36 7 9 3 14 3 20 13 18 6 26 7 36 9
Осумгодишио учи- 
лиште 19 11 16 11 16 13 16 12 25 20 9 7 14 8 17 13 14 14 23 13 22 18
Училиште за зани- 
мање 17 15 16 22 18 18 16 22 14 22 13 18 17 15 19 24 18 30 24 25 17 28

Средио-стручно 15 23 15 25 13 23 14 21 9 19 14 22 18 24 ■' 15 21 16 21 13 25 11 22

Гимназија 5 4 5 it 6 4 5 4 4 3 4 4 7 5 6 2 5 3 3 3 3 3
Виша школа 10 16 8 13 10 12 8 9 6 9 9 13 9 15 9 10 10 12 4 11 5 9
Висока-фа култет 9 11 15 11 21 11 22 5 20 25 27 18 24 12 12 17 14 4 9 3 7
Неписмеии-непознато 4 3 14 4 5 3 8 3 2 0 17 6 3 6 3 5 2 1 3 7 3 3

ВКУПНО 4233

100

1 158 

100
3792

100

2048

100

2345

100

2131

100
1150

100 
3 «М

909

100

1204

100

757

100

1970

100

951

100

2840

100

1027

100

1566

100

657

100

3361

100
1745

100

1218

100

2911

100

2659

100

3011

100

ИЗВОР : 1 > За 0р македонија - Податоци од Пописниот лист - 1 што е 
спроведен во учебната 1974/75 година.

2. За CP Словенија: Pavlin L. t Potl do visokoškolskih štuđijev 
in đružbena narava sposobnosti, Center za razvoj univerze 
Ljubljana, 1977; Податоците ce однесуваат на учебната 1974/75
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податоците во оваа табела кок ce однесуваат и ка 
. •. н !

СР Словенизау j a  потврдуваат претходната претпоставка за зна-

чајното влијание ка степенот на образование на татково на 

студектот врз изборот ка видот на факултетот.

Во поглед , пак, на правецот на дејствувањето ка об- 

разовакието на татковците на студентите врз изборот на видот 

ка факултетот во СР Македонија и СР Словенија постојат опре- 

делени сличности, заеднички. карактеристики, но и определени 

разлики. He кавлегувајќи во деталка и целоска аналкза овде 

ќе ce укаже само на неколку таквк карактеристики:

Постои сличност во изборот на видовите ка високо 

образование меѓу студентите од СРМ и СР Словенија чии татков- 

ци имаат осумгодишно образование, со исклучок на позначајни 

разлики кај високите школи и правниот факултет кои ce пове- 

ќе бирани од студентите во СРМ. Во следната категорија сту- 

денти чии татковци имаат завршено училиште за занимање мошне 

слична тенденција на избор постои на правниот факултет, фи- 

лозофскиот, архктектонско-градежниот и вксоките школи; доде- 

ка кај машинскиот факултет, медицинскиот, земјоделско-шумар- 

скиот постојат поголеми разлики кои ce состо јат  во тоа што ' 

студектите во CP Словекијa од оваа група ка образование на 

нивните татковцк повеќе ce застапени во кив, односно почесто 

ги бираат. Понатаму, поголема застапеност речиси во сите ви- 

дови високо образование кмаат студентите во СР Словениja  во 

однос на студентите од CP Македониј a во групата ка татковцк 

со средно-стручно образованиеР дрдека кај групата со гимна- 

зи ја  постои речиси целосно поклопување, коинсцидирање во кз-  

борот на вкдот ка високото образование. Слична е состојбата 

и во поглед на изборот ка студентот на видот на сакултетот
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чии таткозци имаат вишо образование, додека кај високото об- 

разовакие постои мошке слично учество на медицинскиот факул- 

т е т , што е и највисоко, кај технолошкиот, економскиот и кај 

вишите и високкте школк во кои е најниско. Сепак најголеми 

разликк меѓу овие две републики ce сретнуваат во прватѕ ка- 

тегорија "седум одделенија и помалку" каде учеството на сту- 

дентите чии родители го имаат овој степен на образование во 

СР Македонија мошне високо ce застапени речкси во сите вкдо- 

ви високо образование во однос на студентите од СР Словениja  

што, секако, ce објаснува со фактот дека оваа категоркја на 

население до седум одделенија во СРМ е далеку помногубројна 

(што покажав во поглав јето за општествено-економскиот развој 

на СРМ по ослободувањето) во однос на CP Словениј a .

Спомнато е дека одредени податоцк покажуваат дека

и во некои други социјалистички земји степенот на образова-

ние на родителите значајно влијае врз можностите да ce стане

студент, односно да ce избере определен вид на студии. Така

A . Сови и А. Жирар наведуваат емпириски податоци за Советски-

от с о ју з  кои покажуваат дека родктели со помалку од седум го-

дкни основно образование имаат можност (шанск според А.С. и

A . Ж. ) за прием на универзитет ка свокте ќеркк и синови 31%;

од 7-9 години 53,1%; второстепенс , општо-техничко 65,0%, a
8 /со високо дурк 81,6%. ■'

Покрај разгледувањето на дејствувањето одделно ка 

занимањето и образованието на родителите и нивниот доход врз 

изборот на видот на високото образование, интереско е да ce 

погледа нивното заеднкчко, кнтегрално де јство со_цел да ce 

оцени степенот на тоа влијание и "точките" врз кок тоа повеќе 

ce кзразува.

8/ Вид. Sauvy’ A .,  G irard  A . ,  Vers 1 renseignement pour t o u r s . . ,  
o p . c i t . ,  p . 40.
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Во Табелата 37 изнесени ce податоци за влијанието 

ка социјалкото потекло (мануелно -  немануелко) и вискната на 

доходот според поделбата на факултетите к а : природни, технич- 

ки, општествени и вишите школи посебно. Овде треба да ce на- 

помене дека со ваквото групирање ка факултетите некои специ-

ТАБЕЛА -  37

СТУДЕНТИТЕ ОД ОДДЕЛНИТЕ ГРУПИ ФАКУЛТЕТИ СПО- 
РЕД СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО И ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ДОХОД ПО ЧЛЕН HA СЕМЕЈСТВО HA СТУДЕНТИТЕ

11
Социјално i 
потекло I

Просечен месечен
i Г р y п 
! т

и н а  ф а к у л -  
е т и

Т ------ Т--------11 i 1 
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Хц = 14,96 Р >  0,05 DF = 9 Çf 0,144

фкчни разлики во изборот ка видот на високото образование што 

беа истаккати во разгледувањето ка нивното одделно дејство, ce 

елиминираат, но поради големиот број вкрстени белези &ако за-

висни к независки варијабли практички бк настапило разводнува- 

ње на самите податоци.
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Ako bo целина ce погледа Табелата 37 тогаш јасно

ce забележува дека и кај мануелнкте к кај немануелните гру-

пи и според доходот најмногу ce бираат факултетите од опште-

ствените науки со нешто повисоко рамниште кај студентите од

немануелните слоеви, најмалку вишите школи, додека технич-

ките факултети ce наоѓаат на средкната помеѓу кзборот на фа-

култетите од општествените науки и изборот на факултетите од

природните; кои исто така ce разликуваат во нивото на заста-

пеност. Без разлика, значи на доходот тенденцијата на избор

на групите факултети оди во ист правец. Ео таа смисла јасно

покажуваат и пресметаките мерки на значајкост на разлкките
2кои зборуваат дека во рамките на мануелките занимања (X =12,36 

Р >  0 f 05; DF=9; С=0,131) не постои значајна разлика во д е ј -  

ствувањето на доходот при изборот на видот (групата) на ви- 

соко образование, односно дека непосток цврста поврзаност Me

ry  доходот по члек на семејство и изборот ка видот на факул-
2тетот (С=0,131 ), што е исто и кај немануелната група (X =14,96 

Р > 0,05; DF=9; С=0,144 ).

Во последната колона на Табелата 37 ce гледа дека 

во повисоките групи на доход има поголема застапеност на не- 

мануелнкте слоеви отколку на мануелните. Ако ce споредат по 

парови од различките групи на занимање, а. иста група на доход^ 

тогаш ce доаѓа до позначајни разлики меѓу групите на мануел- 

ните и немануелните слоеви. Така. на пример, во категоријата 

до 500,00 динари студентите од макуелно потекло ce определу- 

ваат за еден од факултетите од природните науки во 16,8%, a 

кај немануелните 20,3%; понатаму, исткте студенти кај мануел- 

ните за техничките факултети ce определуваат во 22,5%, a кај
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немануелните во 31,1% итн. Ако на ова ce додаде заклучокот шго произлезе 

од дејствузањето на социјалната структура врз изборот на ви- 

дот на високото образование јасно може да ce заклучи дека 

разлкките ce мошне позначајни во дејствувањето на класно-сло ј-  

ната структура, односно противречноста во неа помеѓу мануел- 

ните класи и слоеви , од една страна и немануелните слоеви, 

од друга, отколку што е влијанкето на доходот по член на ce -  

мејство во рамките на овие основни социјални групи.

• Ако ce поЕрзе влијанието на социјалното потекло на 

студентите (мануелно и немануелно) со степенот на образование 

на татковците на студентите врз изборот на видот на високото 

образование (Табела 38) тогаш може да ce кокстатира следното: 

Вишото и високото образование ка татковците на сту- 

дентите со потекло од мануелните слоеви не де јствува врз из-

ТАБЕЛА - 38
СТУДЕНТИТЕ ОД ОДДЕЛНИТЕ ГРУПИ HA ФАКУЛТЕТИ 
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I; сЗЈ I

ѕ но по- 
Јтекло

јобразова. • 
i на татко. i 
! на студ. 1

Природни ѕ i ехнички 1
.1-—___

i — ;
• Општес- i 
i твени I

Виши i
школи i 

\

Вкупно

1-до четири i
! ОДД.ОСНОБ. ! 1 .

41 ! 1 1
15,2

1 i
! 58 ! 2 1 , 6
i !

i i ; 
J 123j *5.7! 
j i j

47
I 1 
5 1 7,5 j 2 6 9 ! 100,0

i

i Мануел-
1
\ “Осумг.ОСН. 1 ' 21,1 ; 35 I 21,7 j 64 J 3 9 ,8 1 28 '17,4; 161 1100,0

I но ! -срвд .-стр. Ј 
ѕ и гимназ. J 50 1

Î
1 9 , 0 I 77 S 29,3

i i
! 107 î 40,71
I ! i

29
i 1
S1190 1
! S

1
26 31 10 0, 0  

1 ̂ ! ! “ ВИШОи вис. ј 2! 33,3 ! 2 ! 3 3 , 3 J ___2 ■ i§ .z i_ 1416,71 6 110 0,0
4--______ _

""""’""T“ ’""’" Ј « 
_1........ 127! 18,2 ј ш ј . & § .

Г 1 i  
.1295142,2} 105 ]15,0] 699 ! 100,0

Ј “ До четири {
1 ОДД.ОСНСВ. 1 8 1

1

з!I 1 5 , 8 ! 5 i 26,3
i !

l I 1-
1 11 ! 57,91S S I

-
s 5 
S _ \

\ i

I
13 ! 10 0 ,0 

!

ѕ Неману-
1 ' -осумг.осн. 1Ј !

8|
ѕ 1-1,8 ! 24 I 35,3 ! 34 1 5 0 , 0 !1 1 1

2 i !
; 2 , 9 ! 68 1100,0

јелно ѕ-средстр . Ј 
! и гимназ. îi

i
3 4 1

11,1 I 99 i 35,5
! i

1 1 2 6 1 4 5 , 2 !
§ 8 s

23
1 !
! S ,2 I
i 1

!
279 1100,0 

1® 1J“ ВИШОИ ВИС. ! 62 Ѕ 18,7 J112 ! 33,7 ! 152 1 45,8! 6 ! 1,8 i 332 !ioo,o

4> — — — —
Î  » 1 

.1 ........ СЕ:___Ј. 104 i 1 4 , 9  1,240 L 3 M
г -,-----f-

_1323Ј_46,3! 31
■ 1 -- " T
I w

--- —
698 1100,0

Х2м=13,54 Р > 0 , 0 5  DF=9 См = 0,137
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борот на видот на високото образование^ со оглед на фактот што

тоа е сосема безначајно (симболично) застапено (6), што е сли-

чно на застапеноста на најниската категорија на образование -

"до и четири одделенија на основното" кај студентите од нема-

нуелно потекло (19). Останува тогаш да ce споредат само две-

те категории "осумгодишно" и "средно-стручно образованке".

Но пред да ce помине на тоа споредување треба да ce

истакне дека помеѓу трите ррупи на образование на татковците

на студентите од мануелно потекло не постојат значајни разли-

ки, односно не постои цврста поврзаност меѓу степенот на об-

разование на таткото на студентот сд мануелно потекло и из~

борот на видот на високото образование. Ова јасно го потврду-
2ваат Хи-квадратот (X =13,54 Р > 0,05 DF = 9) и коефициентот

на контигенција (См = 0,137).

Разликите, пак, во влијанието на степенот на обра-

зование на татковците на студентите во рамките на немануел-

ната група ce кешто позначајни на ниво од 0,05, a незначај-
2ки на ниво 0,01 (X н = 23,12 P ^ 0,05; DF = 9 и слаба повр- 

заност Сн=0,179). Овде повеќе разликите ce јавуваат кај ви- 

шите школи што ce сосем малку застапени во изборот ка студен- 

тите од немануелко потекло и кај истите овие студенти при из- 

борот на некој од општествените факултети.

Во споредба на двете основни групи мануелни и нема- 

куелни и тоа според двете категории на образование (осумго- 

дишно и средно) ce покажуваат на вкделина позначајни разлики. 

Имено, студентите од мануелно потекло чии родители имаат осум- 

годишно училиште еден од факултетите од природните науки би- 

раат во 21,1%, додека нивните колеги од кемануелно потекло
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тоа го прават речиси два пати помалку (11,8%); понатаму, овие 

студенти од мануелно потекло техничките факултети ги бкраат 

во 21,7%, додека истите студенти од немануелно потекло овие 

факултети гк бираат знатно повеќе - во 35,3%; студентите од 

мануелно потекло чии родители имаат осумгодишно образование 

во 39,8% ги бираат факултетите од општествените науки, a ис- 

тите студенти од немануелно потекло во 50,0% и на крајот пр- 

вите студенти вишите школити бираат во 17,4% што е значајно 

во однос на вторите (2,9%). Слична е состојбата и при според- 

бата меѓу студентите од мануелно и немануелно потекло чии ро- 

дители имаат средно образование.

Од ова, a и од претходните анализи за влијанието на 

социјалната структура врз изборот ка видот на факултетот мо- 

же да ce заклучи дека разликите во дејствувањето на социјал- 

ното потекло или социј алната структура на студентите ce мно- 

гу позначајни и поизразени меѓу мануелните класи и слоеви, од 

едка страна и немакуелните слоеви, од друга, отколку што нив 

ги диференцира степенот на образование на нивните родители во 

рамките ка првата или втората социјална група.

Впрочем, просечниот доход по член на семејство и 

. степенот на образование на родителите на студентите ce нераз- 

делни компоненти на социјалната структура и социјалното по- 

текло на студентите и нивното дејство е вградено во целина- 

та што јасно покажа и анализата на нивкото одделно влијание 

и анализата ка влијанието на социјалната структура^ во целина 

земено,врз изборот на видот на високото образование: таквото 

влијание на социјалната структура ce изразува во вид на опре- 

делена општествена законитост чии составни и неразделни ком- 

поненти не излегуваат од нејзините рамки.
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Во оваа смисла како потврда можат да послужат и по- 

датоците изнесени во Табелата 39.

ТАБЕЛА - 39
СТУДЕНТИТЕ ОД ОДДЕЛНИТЕ ГРУПИ ФАКУЛТЕТИ СПОРЕД 
НИВНОТО СОЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО И НИВНИОТ УСПЕХ ВО 
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X2 = 69,15 P <r 0,001 DF = 9 c = 0,300
X2 = 49,56 p < 0,001 DF = 9 c = 0,257

Во оваа табела влијанието на социјалното потекло е 

поврзако со влијанието на успехот во средното училиште врз 

изборот на видот на високото образование и веднаш ce покажу- 

ваат двата вида значајни разлики: 1) разлики помеѓу мануел- 

ното социјално потекло и немануелното, посматрајќи ja во це- 

лина табелата к 2) значајните разлики под влијанието на успе- 

хот врз изборот на видот на високото образование во рамките 

и на мануелната и немануелната социјална група. Разликите во
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рамките на двете групи ce значајни во поделбата помеѓу сту- 

дентите со одличен и многу добар успех во средното училиш- 

те, од една страна и студентите од добар и доволен успех, од 

друга страна. Првата група студенти најповеќе ги бираат тех- 

ничките и општествените факултети, помалку природните науки, 

a сосема незнатно вишите школи, додека, пак, студентите со 

добар и доволен успех далеку повеќе гк бираат општествените 

науки, речиси над половината, за двапати помалку техничките, 

a далеку помалку природните науки и нешто поизразен избор 

на вишите школи кај студентите од мануелно потекло и симбо- 

лична застапеност во нив на овие студенти од немануелно по- 

текло.

Пресметаните Хи-квадрати за двете групи на соци- 

јално потекло и коефициентите на контигенција јасно потврду- 

ваат дека постојат значајни разлики и поврзаност меѓу успе- 

хот на студентот во средното училиште и изборот на видот на 

високото образование во двете социјални групи (мануелни и не- 

мануелни) со таа разлика што тие разлики и поврзаност ce поиз- 

разени кај студентите од мануелно потекло, отколку кај сту- 

дентите од немануелно потекло.

Во анкетата беше поставено и прашањето за основни- 

те причини што влијаеле врз изборот на видот на Факултетот, 

високата или вишата школа. Прашањето е од отворен тип и од- 

говорите ce изкесени во следната Табела 40.

На поставеното прашање од вкупниот број анкетирани 

студенти (1.450) - 844 кли 60,3% одговорија дека факултетот 

што го избрале ги "привлекува", односно одлуката ja донеле 

самостојно според својата волја и интерес. Спореден овој од- 

говор според социјалната структура на студентите ce покажува
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ко образование 8 177 20 19 I 17

4 245

Раководители
6,8 ' 68,2 6,8 10,6 4,6 3,0 100

9 i 90 9
> ј

14 6 4 132

Друго
11,0

11
58,0

58
3,0
3

4,0
4

14,0
* 1.1 *+ 10,0

10
1001 п пi U  и

> /P C . 8,8 60,3 4,9 8,9 11,0 6,1 100
CE» 127 847 71 129 160 89 1,450

X2 = 98,54 Р< 0,001 DF = 30 С = 0,252
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дека ваква одлука донеле во 72,2% студенти од слојот на стру- 

чњаци со високо образование од нивниот вкупен број (245); 

потоа, 68,2% студенти со потекло од раководниот слој и речи- 

си подеднакво студентите од слоевите на администрациja и стру- 

чњаци со средно образование. Знатко помалку во однос на нив, 

но сепак мошне високо во однос на другите факторк кои влија- 

еле врз изборот на соодветниот вид високо образование, ce на- 

оѓаат работниците и земјоделците (52,6%, односно 54,1%).

Од другите причини кои влијаеле врз изборот на фа- 

култетот позначајни ce: кај студентите од слојот на админи- 

страцијата и стручњаците со високо образование "подобрата 

перспектива со завршувањето на овој.факултет", и "полесното 

и побрзо вработување со завршувањето на овој факултет" кај 

студентите од работничко потекло (15%) и "обезбедување на ма- 

теријалната егзистенциja" кај студентите од земјоделско по- 

текло (13,9%) и студентите од работничко потекло (11,1%).

Посматрајќи ги мерките на значајност на разликите 

и поврзаност меѓу социјалната структура на студентите и при- 

чините што влијаеле за избор на соодветниот вид на високо об- 

разование кои ce дадени под Табелата 40 може да ce констати- 

ра дека постои значајно влијание врз причините за одлучување, 

односно разликите што ce јавуваат меѓу студентите во тој по- 

глед имаат класно-слојна основа.

Ѕ2_2ВД22_Ѕ§_2Ѕ22Ѕ222_2ЅЕ§222§ВЅ§

Претходно е веќе истакнато дека врз изборот ка ви- 

дот на високото образование покрај влијанието на социјалната 

структура влијаат и други чинители кои на одреден начин ce
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наоѓаат во поширокиот контекст на детерминистичкиот сплет на 

социјални фактори. Од тие многубројни фактори или чинители 

овде ќе ce анализира влијанието на: регионалното потекло на 

студентите (Скопје, друг град, село), видот на средното об~ 

разовакие, успехот на студентите во средното образование и 

половата структура на студентите.

Податоците за регионалното потекло на редовните 

студенти -во СР Македонија според видот на високото образова- 

ние ce изложени во Табелата 41. Оваа табела исто така може да 

ce посматра од два аспекти: од аспект на регионалното потек- 

ло и од аспект на видот на високото образоваиие.

Ако ce тргне од првкот аспект тогаш можат да ce из- 

влечат следните констатации:

1. Студентите чие постојано место ка живеење е Ско- 

пје, како универзитетски центар во СР Македонија, во изборот 

на видот на факултетот најповеќе и значајно надпросечно од 

вкупниот избор на студентите речиси подеднакво ce ориентира- 

ат на архитектонско-градежниот (17,9%), економскиот (17,7%)

и електро-машинскиот (17,0%), a најмалку на високите и вишк- 

те школи (4,8%), како и на природно-математичкиот, земјодел- 

ско-шумарскиот и технолошко-металуршкиот факултет (5,8%).

2. Студентите од друг град од нивниот вкупен број 

(656) речиси подеднакво ги бираат високите и вишите школи 

(19,7%) и правниот факултет (19,5%), a знатно помалку фило- 

зофско-филолошките факултети (6,5%) и технолошко-металуршки- 

от факултет (6,7%).
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3. Студентите од селско потекло најмногу ce опреде- 

луваат за некоја висока или виша школа (22,9%); потоа, за пра- 

вниот факултет (15,0%), па за природно-математичкиот (14,3%), 

a најмалку за технолошко-металуршкиот и архитектонско-градеж- 

ниот (4,7%) па и медицинскиот (5,9%).

Доколку анализата ce изврши од аспект на видот на 

факултетот веднаш паѓаат вочи следните факти: на правниот фа- 

култет доминираат студентите од друг град (54,9%), што е до- 

некаде разбирливо поради постоењето на правен факултет и во 

Битола, потоа студентите од Скопје, a знатно помалку студен- 

тите од село (16,3%). На економскиот факултет најзастапени 

ce студентите од Скопје, па потоа студентите од друг град и 

знатно помалку од село; на филозофскиот и филолошкиот пак ce 

најзастапени студентите од Скопје кои со своето учество мно- 

гу значајно отскокнуваат од студентите од друг град и од се- 

ло како и на архитектонско-градежниот (62,2%) и електро-ма- 

шинскиот (49,7%), додека пак студентите од друг град покрај 

правниот најзастапени ce уште во високите и вишите школи (60,6%) 

и технолошко-металуршкиот факултет (50,6%) и студентите од 

село позастапени ce на природно-математичкиот и земјоделско- 

шумарскиот факултет (27,9%) и високите и вишите школи (27,2%), 

a најмалку на архитектонско-градежниот факултет (7,7%).

Овие согледувања на влијанието на постојното место

на живеење на студентите врз изборот на видот на високото об-

разование ги потврдуваат Хи-квадратот на високо рамниште на
2значајност Р <■ 0,001 X = 154,74) и коефициентот на конти- 

генција (С = 0,310) за постоење на причинско-последична повр- 

заност меѓу регионалкото потекло (постојаното место на живе- 

ење) на студентот и изборот на видот на високото образование



ТАБЕЛА 41
ПОСТОЈАНО. МЕСТО HA ЖИВЕЕЊЕ HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД ВИДОТ HA ВИСОКОТО

0БРА30ВАНИЕ

Ч^Вид на високото 
образование

Посто-
јано место на\. 
живеење N .

Правен Економ-
ски

Филозоф- 
ски и 
Филолош- 

ки

Природ-
но-мате-
матички
и Земјо-
делско-
шумарски

Медицин-
ски

Архитек-
T O H C K O “
градежен

Еле‘ктро-
машин-

ски

Техноло-
Ш К О - М 6 “
талуршки

Високи 
и виши 
школи

Вкупно

Скопје 

Друг град

12,4
67

2 8 * 8  
" “ 1975“  
128 

L 54^9

17,7
96
^ 5*9

— Т з 7о - 

85
40 .7  ј

11,3
61

6 ,5
43
33*1

5 ,7
31
24.0  

62
48.1

7 ,4
40
37*0 
S Ј  “

53
49 Ј

17,9
97
62*2-д-

47
30*1 ј

17,0
I 92

49*7
9 , 9 ~

65
35,1

5 ,8
31
35*6 ч

6,7
44

______5 0 * 6

4 ,8
26
12*2

' “ “ “ 19 , 7 "
129
60*6

100,0 
541 
37*3 
T o o  , о  
656 
45*2

Село

СЕ:

15,0
38

16,3
Т б , б '

233
100,0

11,1
28
13,4

" ï i ; ç "
209
100,0

10,3
26
20z0

" “ " “ 970 "
130
100,0

-— л -г

36
27,9

------- 8 7 5 “ !
129
100,0

5 ,9
15
13,9 

“ “ “ “  77Г  
108 
100,0

- " Х г
12
7 ,7

t ô ; b
156
100,0

г 11,1 
28 
15,2  
12 , В 

185 
100,0

ђ ,7
12
13*8

........
87

100,0

22,9
58
27*2

— ~ Х г
213
100,0

100,0
253

______I Z i L .
100,0

1.450 
100,0

X 2 = 154,74 Р <  0,001 DF = 16 С = 0,310

4 83-i
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како зависна варијабла, со што ce потврдува и теориски пос- 

тавената хипотеза.

Врз изборот на видот на високото образование мошне 

значајно влијае и видот на завршеното средно образование. Во 

спомнатото истражување на средношколската младина утврдив де- 

ка видот на средното училиште значајно влијае врз аспирациите 

или намерите на средношколската младина за запишување на вишо- 

то или високото образование. Имено, учениците од училиштата 

за квалификувани работници во 83,7% не помислуваат (немаат на- 

мера) да го продолжат школувањето, додека од вкупниот број 

ученици во средно-технички училишта такви намери немаат само 

36,9%, a ученицкте во гимназиите (9,2%), тге. за четири пати 

помалку од нив, a за над девет пати помалку од учениците во 

училиштата за квалификувани работници.

Учениците од средно-техничките училишта кок ce оп-

ределиле да го продолжат школувањето претежно имаат намера

да изберат еден од техничките факултети, додека гимназијал-

ците речиси подеднакво имаат намера да продолжат на еден од

факултетите на општествените науки (32,3%) или на еден од тех-
9 /ничките факултети (33,1%).

Ваквите тенденции во намерите за продолжување на 

учењето на високото образование и воопшто за влијанието на 

видот на завршеното средно образование го потврдуваат и по- 

датоците за дипломираните студенити на Универзитетот "Кирил 

и Методиј" во учебната 1973/74 година, a ce запишале пред и 

во учебната 1970/71 година (Табела 42).

9/ Вид. Георгиевски м-р Петре, Социјалното потекло... оп. 
цит., с . 20 3 .
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ТАБЕЛА 42

ВИДОТ HA ЗАВРШЕНОТО СРЕДНО 0БРА30ВАНИЕ СПОРЕД ВИДОТ 
HA ВИСОКОТО 0БРА30ВАНИЕ HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ 
HA УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ,

1973/74 ГОДИНА

Вид на високо
образова-

□ ниеВид
на заврше- 
но сред .образов,

Општествено-
хуманитарни

N

Природно-мат,

N

Медицин:~т

N

Техничко- 
технолош.

1

9 - 1 

\
n !

1

1

1

%  1 
О i

1

N

1

I
1

!
_  1

1
i

1

1
1

-

1

i
1

1

i

1 i
i

I
1

1
1

4,0 1 99 * 26,4 i 375

13, з! 187! 22,1 ! 847

Вкугн

- Нема завршено 
средно образ.

- Училиште за 
КВ и ВКВ раб.

- Средно-струч.
- Гимназија
- Виша школа
- Друго

145

411
63

6

38,7

48,5

82,9

116
136
13

4

30,9

16,1
17,1

15

113

76

10
г-iii-. CE: 626 47,8 269 20,5 128 9,8 287 21,9 Ј1.310

ИЗВОР: Самостојна рачна обработка на студентски 
те картони за дипломираните студенти на 
Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопј'

Податоцкте од горнава табела јасно покажуваат дека 

на универзитетот (овде не ce опфатени вишите школи) речиси це 

лосно ce запишуваат само ученици кои звршиле гимназија (847) 
и средно стручно (347). Училиштата за квалификувани работни- 

ци и покрај тоа што ce формално-правно изедначени со средно- 

стручните учклишта и гимназиите, сепак тие и општествено и об 

разовно de facto ce диференцирани и не овозможуваат доволно 

успешно студирање. Тоа го покажа и практиката во последните 

три учебни години кога и тие ученици со помош на "благ" при- 

емен испит ce запишуваа на некои факултети, пред cé на факул- 

тетите за општестЕени науки меѓу кои особено на филозофскиот,
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но обично, во најголемиот број брзо отстапуваа од намерата 

за студирање после првите неуспеси или, пак, cé уште ce са- 

мо формално студенти.

Меѓу студентите од средно-стручните училишта и оние 

кои завршиле гимназија во изборот на видот на факултетот по- 

стојат значајни разлики: така на пример, средно-стручните по- 

уедначено ги бираат факултетите со исклучок на медицинскиот 

но најмногу ce ориентираат'кон општествените (38,7%), па по- 

тоа кон природно-математичкиот и земјоделско-шумарскиот (30,9%), 

додека студентите кои звршиле гимназија уште позначајно (речи- 

си половината) ce определуваат да студираат на некој од факул- 

тетите од општествените науки (48,5%), a знатно помалку (два 

пати) за природно-математичкиот или земјоделско-шумарскиот фа- 

култет (16,1%), но истовремеко позначајно го бираат медицин- 

скиот факултет (13,3%) во однос на оние што завршиле средно- 

стручно училиште (4,0%). Студентите со завршена виша школа 

веројатно ce оние студенти што завршиле педагошка академија, 

па го продолжуваат школувањето на еден од наставничките фа- 

култети - филозофскиот, филолошкиот кли природно-математички- 

о т . Но нивниот број не е толку голем.
Од сето ова може да ce заклучи дека и видот на за- 

вршеното средно училиште влијае врз изборот на видот на факул- 

тетот, односно високото образование.

Но, не влијае само видот на завршеното средно обра- 

зование во изборот на видот на високото образование туку и 

успехот во ова училиште. Податоците за ова ce изнесени во Та-

белата 43.



ТАБЕЛА - 43
УСПЕХОТ HA СТУДЕНТИТЕ ВО ЗАВРШЕНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ СПОРЕД ВИДОТ НА

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Пописен лист СТ - 1

I Вид на висок. Правен
Економ- Фило- Фило- Природ. Меди- Земјод. Архите. Елект. Технол. Високи Виши

Вкупнообразов.Ус-
ски зофски лошки матем. цински шумарс. градеж. машин. металу. школи школи

пех во
сред .училишГ\^,

2 2 , 6 15,5 6,8 2 , 6 3,0 0,4 7,2 5,4 7,1 3,6 8,4 17,4 100
Доволен 1.007 687 302 115 134 19 317 241 316 161 372 775 4.446

23*8 „ 18*1 ... 2 2 , 1

г Х г

, A h l -
4,2

— ! 1 *§ј _._п*9„ 26*3 . § * 5 „ 1 - Л Л - 10*3 30*5 29*1 16*9
т§75 13,1 5,3 2 , 2 6 ,0" 11,5 Г 11,3 " 5,5"' ■ " 4 * 5 " " " 2 ;ѕ" 100

Добар 1.783 1.259 575 400 410 2 1 6 574 1.114 1 . 0 9 2 533 448 1 . 2 3 6 9.640
42,1 33.2 l-J!2*!_ 40,8 L-JSaZj 1 1 , 0 57т7 39,2 — 3 2 ,5 34,0 36,8 46*5 36*6

1 3 , 2 14,3 1 5,1 h 5,3 5,0 7,5 г 3,5 13,8 15,8 5,8 3,2 1 7,5 100
Многу добар 828 902 321 268 314 476 223 870 I 992 426 203 470 6.293

19*6 2 3 , 8
" " 5

___?3*5_ L j Z i L . 27,3 „24,2 _ 18,5 30 ,6 29,5 .„ 2 7 *  2 _. 16*7 ,_.!Z*Z . 23*9
970" 2,5 3,3 5“9" 23,5 ‘"” ,5"" — t i ; t ~ T87Ö" 8 , 2 1 ,Г' 2,7 1ÖÖ

Одличен 467 734 129 ! 168 256 1 . 2 1 1 75 574 929 426 68 137 5.174
1 1 0

" " в ; г
19*3

’ 2б"8"
9*5
5 * г

h-lZ*L.
3,7

22,31
™ Х 5 \

61*5g - ~ — §ј.2_
1,9

20*2
s i r

2 7 , 6  
" k J

_27 *2
2 , 6

-«-1
VÛICNI•
LAIvO 

1'—1 5*2
5,2

— 12*Z_. 
100Нема средно об- 148 210 38 29 35 48 15 41 32 20 127 41 784разов. и б.о.

, „ 3 * 5 „ „ Ј .6 . „ . 2*8.г.Ј,п_. „  „ 2*1 -__ 2*4__ 1*3 „.2*5 _„_!*П_. ,.„1*з. 10,4 ___ 1*5__ - _2*9
iè,i 14,4 5,2 3,7 5,3 7,5 5,5 1 0 , 8 1 2 , 8 5,9 " " 4 , 5 " 1 0 , 1 100

ВКУПНО: 4.233 3.792 1.365 980 1 . 1 5 0 1.970 1 ,204 2.840 3.361 1 . 5 6 6 1 . 2 1 8 2.659 26.338
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Ako оваа табела ce анализира no редови, т.е од ас- 
пект на успехот во средното училиште, тогаш можеме да го кон- 
статираме следното:

1. Од вкупниот број студенти кои средното училиште 

го завршиле со доволен успех (4.446), најмногу ce определиле 

да студираат правен факултет (22,6%); потоа, некоја виша шко- 

ла (17,4%), па и економски факултет (15,5%), a најмалку илк 

речиси незначајно медицински факултет.

2. Мошне слична тенденција ce јавува кај студенти- 

те со добар успех кои исто така повеќе ce насочуваат да сту- 

дираат на правниот, економскиот и иа некоја виша школа, a нај- 

малку на медицинскиот.

3. Почнувајќи со категоријата на успех "многу добар", 

сликата почнува да ce менува така што најповеќе ce преферира 

електро-машинскиот факултет (15,8%), економскиот (14,3%), ар- 

хитектонско-градежниот (13,8%), na и правниот факултет, a нај- 

малку некоја висока школа (3,2%) и земјоделско-шумарскиот фа- 

култет (3,5%).

4. Студентите кои средното училиште го завршиле со 

одличек успех најповеќе го бираат медицинскиот факултет (23,4%) 

потоа,електро-машинскиот (18,0%) и економскиот (14,2%), a нај- 

малку некоја висока школа (1,3%), земјоделско-шумарскиот (1,4%) 

филозофскиот, филолошкиот и вишите школи.

Доколку пак, Табелата 43 ce посматра од аспект на 

видот на високото образование, тогаш ќе ce види дека на прав- 
ниот факултет најзастапени ce студентите со добар успех во 

средното училиште (42,1%), на економскиот со добар и многу до- 

бар успех, на филозофскиот со добар и подеднакво со доволен и
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многу добар, додека на медицинскиот има најмногу одлични

(61,5%) кој со многудобрите (24,5%) има студенти со најус-

пешно завршени средношколци со оглед на селективниот меха-

низам при запишување на овој факултет. Многудобрите и одли-
на

чните преку половината студенти имало и архитектонско-градеж- 

ниот, електро-машинскиот и технолошко-металуршкиот, a спро- 

тивно на нив студенти со доволен и добар успех речиси над 

две третини имаат високите 'и вишите школи и земјоделско-шу- 

марскиот факултет.

Од оваа анализа може јасно да ce заклучи дека ус- 

пехот на студентите во средното образование е значаек чини- 

тел што врши силно влијание врз изборот на видот ка високото 

образование.

Што ce однесува до влијанието на псшот на студен- 

тите врз изборот на видот на високото образование веќе е ис- 

такнато во поглавјето за развојот на високото образование во 

СР Македонија дека женската студентска младкна од година во 

година го зголемува своето учество во вкупниот број на сту- 

дентите, достигнувајќи 40%, додека на определени факултети 

таа е во мнозинство.

Во оваа насока зборуваат и податоците изнесени во 

Табелата 44 и кои го покажуваат влијанието на полот на сту- 

дентот врз изборот на видот на факултетот, односно високото 

образование.
Ако ce погледаат податоците во редовите на оваа та- 

бела машката студентска младина најповеќе ги бира електро-ма- 

шинскиот факултет (18,8%), потоа речиси подеднакво правниот,



ТАБЕЛА - AA
ВИДОТ HA ВИСОКОТО 0БРА30ВАНИЕ СПОРЕД ПОЛОТ HA РЕДОВНИТЕ

СТУДЕНТИ

чх ѕВид На обра- 
зован.

Пол

Правен Економ-
ски

Фило-
зофски

Фило-
лошки

Природ.
матем.

Неди-
цински

Земјод. 
шумарс,

Архите.
градеж.

Елект. 
машин.

Технол,
металу.

Високи
школи

Виши
школи Вкупно

Машки
13,8

125
53,6

13,A 
121 
57,9

3,0
27

35,5

1,7
15
27,8

3,2
29
А6,0

5,5
50
А6,3

6,3
57
86,A

13,2
119
76,3

18,8
170
91,9

6,1
55
63,2

3,6
33
49,3

11,5 
10 A 
71,2

100,0 
905 
62,A

Женски
19,8

108
А6,А

16,2
88

А2,1

9,0
А9

6А,5

7,2
39
72,2

6,2
ЗА
5А,0

10,6
58
53,7

1,6
9

13,6

6,8
37

23,7

2,8
15
8,1 .

5,9
32
36,8

6,2
34
50,7

7,7
А2

28,8

100,0
5А5
37,6

СЕ :
16,1 

233 
100,0

1A, A 
209 

100,0

5,2
76

100,0

3,7
5А

100,0

4,3
63

100,0

7,5
108
100,0

' 4,5 
66

100,0

10,8
156

100,0

12,8
185

100,0

6,0
87

100,0

4,6
67

100,0

10,1
16А

100,0

100,0
М50
100,0

X2 = 154,30 Р <  0,001 DF = 8 С = 0,310

НАПОМЕНА: При пресметнувањето на Х-квадратот споени ce колоните: 
3 и А; 5 и 7 и 11 и 12.

*
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економскиот и архитектонско-градежниот, a најмалку филолош- 

киот. Женската студентска младина повеќе од машката ce опре- 

делува за студирање на правниот (19,8%, економскиот (16,2%), 

па и медицинскиот (10,6%), a знатно помалку на електро-машин- 

скиот (2,8%) и земјоделско-пумарскиот (1,6%), што е тесно свр- 

зано со природата на работа по завршувањето на овој вид сту- 

дии.

. Во однос на половата структура по факултети женска- 

та младина преовладува )повеќе од 50% е застапена) на следни- 

те факултети; филолошкиот (72,2%), филозофскиот (64,5%), при- 

родно-математичкиот (54,0%), медицинскиот (53,7%) па и висо- 

ките школи (50,7%). Оваа младина најслабо е застапена во стру- 

ктурата на: електро-машинскиот факултет (8,1%) и на земјодел- 
ско-шумарскиот (13,6%).

Овие податоци и пресметаните мерки за значајноста 
2на разликите (X =154,30 Р <  0,001) и за поврзаноста меѓу по- 

лот како независна варијабла и видот на високото образование 

како зависна варијабла (С=0,310) јасно укажуваат на мошне 

значајното влијание на половата структура на студентите врз 

изборот ка видот на високото образование.

г) §ШЈД§ЅЗЕ22_22_Е2Ц32255§2§_22Е^к1^Е2_ЕЕ§ првото_Еазмислување_на_студектот_и_доне-
сувањето_на_конечната_одлука за_.2212Р_н§

Во теориската рамка на истражувањето беше истакна- 

то дека социјалната структура врши влијание врз целокупниот 

процес на социјализацијa на индивидуата, па соодветно на тоа 

и врз првото раќмислување на децата и младината и врз перио-
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дот на конечната одлука за избор на определен вид високо об- 

разование. Во оваа смисла беа формулрани следните две хипоте- 

зи :

-- социјалната структура влијае врз првото размислу- 

вање за идната професија на ученикот односно за изборот на 

видот на високото образование така што тоа влијание многу по- 

рано ce изразува кај немануелните слоеви отколку кај мануел- 

ните . _

- социјалната структура влијае врз конечната одлу- 

ка за студирање во изборот на видот на студиите на тој начкн 

што таа одлука порано ce донесува од страна на студентите од 

немануелно потекло, отколку од страна на студентите од ману- 

елно потекло.

Податоците за проверка на првата хипотеза ce изне- 

сени во Табелата 45.

Овие податоци, општо земено, јасно покажуваат дека 

без разлика на класно-слојната припадност на студентите прво- 

то размислување за студирање за избраниот Факултет го имале 

во текот на школувањето во средното училиште. Најповеќе во 

овој период на школување прв пат размислувале за видот на ид- 

ните студии студентите од слојот на раководителите (40,1%), a 

релативно помалку студентите од слојот на стручњаци со високо 

образование (33,9%), a студентите од другите слоеви ce движат 

во овие рамки и како што ce гледа суштински не ce разминуваат.

Меѓутоа, тие суштински не ce разликуваат за првото 

размислување за избор на соодветниот факултет ниту во другите 
периоди: така во периодот на осумгодишното училиште процентот 

ce движи од 22,9% кај слојот на стручњаци со високо образова-
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ТАБЕЛА - 45

ПЕРИОДОТ КОГА СТУДЕНТОТ ПРВ ПАТ РАЗМИСЛУВАЛ ДА CE 
ЗАПИШЕ HA СООДВЕТНИОТ ФАКУЛТЕТ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА 

СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ

Ј1ериод на разми- 
слување на 

:тудентот
Соци-
јална стру- 
ктура

Во текот ! 
на осум- 
годишно- 
то учи- 
лиште

Пред за-"| 
пишување 
во сред- 
но учи- 
лиште

Во текот 
на шко- 
лувањето 
во сред- 
но учил.

17,8
i
I! 8,1

1
11 34,2

I
! 18,6

1- T -11 21,3
1“ тi9 1(

88 9
! 40 !1! 169 ! 92i

111 105 11i 491

16,4 19 \ 37,7 ; 15,1
“Г”!i 21,4 T ""1! 1(

26 1! 15 i\.1-.
60 ! 24 ._!__

1!5 34 911 15!

14,9 1I1 5,0 15 38,0 j 19,0 911 23,1
91j 1(

18 19__
6 \! 46 ! 2з 3! 28 99 12

23,1 11! 8,5
1I1 33,7 j 13,6 111 21,1 991 1(

46 Ѕ\ 17 11 67 ! 27 1 42 91 19!

22,9 I1
i

7,3 , 1 1 1 33,9 i 21,6 111 14,3 91 1(
56 1! 18 11 83 ! 53

1!1 35
151 24|

14,4 i5i 6,1 1!i 40,1 Î 21,2 1! 18,2 1! 11
19

iSI 8 i1S 53 I 28
ii3 24

I39 13:

19,0 f1 8,0 !1 37,0 ! 16,0 \1 20,0 !9 1i
19

51l 8 911 37 I 16
999 20 !99 101

18,8 !1 7,7 1! 35,5 i i8 ,i
“9— 1 9 19,9

”Г~“19 11
272 !11 112 1i1 515 1 263 119 288 i 1. 451

2 = 23 ,04 P > 0 ,05 DF = 24 C =0 , 125

По завр- 
шување- 
то на 
средно 
училиш.

Пред са-"Ј 
мото за- 
пишува- 
ње на 
факултет

Вкуг

Работници

Земјоделци

Администрација

Стручњаци со сред. 
образование :

Стручњаци со ви- 
соко образование

Раководители

Друго

CE:

ние што е и највксоко во оваа категорија до 14,4% кај раково- 

дкиот слсј , а. сите други ce меѓу овие два распона. Необично е 

што пред запишувањето во средното училиште кога често пати ce 

определува и идната жквотна професија, т.е. и видот на висо- 

кото образование, како што покажа и претходната анализа за
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влијанието на видот на завршеното средно образование врз из- 

борот на видот на високото образование, мошне најмалку ce раз- 

ликувало за изборот на видот на студиите без значајкост на со- 

цијалното потекло и тој процент ce движи од 9,4% кај студенти- 

те од земјоделско потекло па до 5,0% кај слојот на администра- 

ција.

И последната колона "прв пат размислував пред само- 

то запишување на факултетот" според нивото на определување е 

мошне слична на првата колона "во текот на осумгодишното учи- 

лиште" к ce движи од 23,1% кај слојот на администрацијата па 

до 14,3% кај слојот на стручњаци со високо образование, ко и 

тука нема позначајни разлики меѓу студентите од различните 

општествени класи и слоеви.

Хи-квадрат тестот (Х^=23,04 Р 7  0,05 DF =; 24) по- 

кажува дека меѓу социјалната структура на студентите како не- 

зависна варијабла и првото размислување на студентите за из~ 

борот на вкдот на високото образование не постојат зкачајни 

разлики, односно не постои причинско-последична поврзаност Me
ry овие појави што го потврдува и коефициентот на контигенци- 

ја (С = 0,125) .

Значајни разлики не ce пронајдени ниту при поврзува-

њето на слојната структура на работничката класа (НКВ и ПКВ,
КВ и ВКВ работници) и првото размислување на студентот за из-

2бор на соодветниот факултет (X =8,51 Р >  0,05; D F = 8 ;

С = 0,130) ниту во комбинираното дејство на независните вари-

јабли и тоа: социјалното потекло (мануелно и немануелно) и

степенот на образование на таткото на студентот врз првото
2размислување за избор на соодветниот факултет (X м = 13,24 

Р > 0,05 DF = 15; См = 0,136; Хн = 13,46 Р >  0,05 DF=15
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Сн=0,137); уште помалку кај поврзувањето меѓу социјалното

потекло и просечниот месечен доход по член на семејство (Хм =

4,47 Р >  0,05 DF = 1 2  См = 0,079; Хн = 7,96 Р>  0,05

DF = 12; Сн= 0,106), ниту кај поЕрзаноста меѓу просечниот
доход по член на семејство и степенот на образование на тат-

кото на студентот, па дури и ни меѓу поврзаноста меѓу соци-
2јалното потекло и успехот во средното училиште (Хм = 20,43 

Р >  0,05 ■ DF = 12 Сн = 0 ; 16 8 ; Хн = 13,48 Р >  0,05 DF=12

Сн = 0,137) .

Од ова може јасно да ce констатира: врз основа на 

анализата ка емпириските податоци не|може да ce прифати хипо- 

тезата дека социјалната структура значајно влијае врз првото 

размислување за идната професија на ученикот односно за избо- 

рот на видот на високото образование.
V

Меѓутоа, оваа хипотеза треба и понатаму да ce про- 

верува во идните слични истражувања и тоа не само преку ан- 

кета, на студентите туку и преку разговори со нивните родите- 

ли со што би можеле да ce откријат и причините за ова, т.е. 

кога таа повторно не би ce потврдила.

Податоците за влијанието на социјалната структура 

на студентите врз периодот на кивната конечна одлука за из- 

бор на соодветниот вкд на високо образование ce изнесени во 

Табелата 46.

Веднаш кога ќе ce погледни Табелата 46 паѓа вочи по 

врзаноста и еиичноста со податоците изнесени во претходната 

Табела 45. Донесувањето на конечна одлука претежно, речиси 

над половината од сите избори паѓа во периодот на непосред- 

ното завршување на средното образование (24,9%) к непосредно



ТАБЕЛА - 46
ПЕРИОДОТ HA ДОНЕСУВАЊЕ HA КОНЕЧНА ОДЛУКА ЗА СТУДИРАЊЕ HA СООДВЕТНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ОДНОСНО ВИША ШКОЛА СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ

■^-^јтериод кога е донесена 
одлуката

Со-
цијална структура

Во текот на 
осумгодиш- 
ното учили- 

ште

Пред запи- 
шување во 
средното 
училиште

Во текот на 
првите две 
години од

Непосредно 
по завршу- 
вањето на

Непосредно 
пред запи- 
шувањето

Друѓо Вкупно

Работници
5,5

27
3,2

16
10,1

50
25,7

127
26,9

133
28,6

141
100

494

Земјоделци 6,9
11

1,9
3

7,5
12

20,8
33

32,1
51

30,8
49

100
159

Администрација 2,5
3

*.9
6

9,1
11

27,3
33

25,6
31

30 ,6
37

100
121

Стручњаци со средно 
образование

М
8

6,0
12

9,6
19

26,1
52

25,6

51

28,7
57

100
199

Стручњаци со високо 
образование

7,3
18

*»,5
11

9,1»
23

20,8
51

29,8
73

2 8 , 2
69

100
245

Раководители 6,0
8

3,0
4

7,6
10

25,0
33 >

3 2 , 6
*3

25,8
34

100
132

Друго 5,0
5

5,0
5

7,0
7

32,0
32

25,0
25

26,0
26

100
100

С Е i 5,5
80

3,9
57

9,1
132

24,9
361

28,1
407

28,5
413

100
1.450

X2 = 22,19 Р >  0,001 DF = 30 С = 0,122

495-
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пред запишувањето на соодветно избраниот факултет (28,1%).

Податоците за конечната одлука за избор на соодветниот факул-

тет поединечно земено во другите периоди, почнувајќи од уче-

њето во текот на осумгодишното училиште, пред запишувањето

во средното и во текот на првите две години на средното об-

разование не ce толку значајни, и земајќи ги заедно би биле

околу 18%, што на определен начин пак е помало учество откол-

ку во последните две колони (не сметајќи ja колоната "друго")

Посматрајќи ja табелата од аспект на социјалната

структура јасно ce покажува мошне слична тенденција и при по-

датоците за нејзиното влијание врз првото размислување за

избор на видот на високото образование. Имено, не постојат

значајни разлики меѓу социјалната структура на студентите и

донесувањето на конечна одлука за избор на видот на високо-
2то образование, што го потврдува Хи-квадратот (X =22,19

Р >  0,05; DF = 30) и коефициентот на контигенција (С=0,122).

Значајни разлики не ce пронајдени и при тестирање-

то на податоците за слојната структура на работничката класа

(Х2=7,31 Р >  0,05 DF = 10 С = 0,120); ниту, пак, при

испитувањето на комбинираното дејство меѓу социјалното по-

текло и степенот на образование на татковците на студентите

(Х2м =12,90 Р >  0,05, DF = 18 См=0,134; Хн = 22,00

Р > 0,05 DF = 1 8  Сн = 0,166); ни при поврзувањето меѓу

социјалното потекло и просечниот месечен доход по член на се-
2мејство како независни варијабли (Хм = 12,89 Р >  0,05

DF = 15 См = 0,134; Хк = 18,19 Р >  0,05 DF = 15 Сн=0,1

ниту кај поврзаноста меѓу регионалкото и социјалното потекло;

па дури ниту при поврзувањето меѓу социјалноого потекло и ус-
2пехот во средното училиште (Хм=18,38; Р>  0,05 DF=15 См=0,1

Хн=14,24 Р >  0,05 DF = 15 Сн=0,141).
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Од ова може да ce извлече следниот заклучок: соци- 

јалната структура на студентите не влијае значајно врз пери- 

одот во донесувањето на конечна одлука за избор на соодвет- 

ниот вид на високо образованке.

Овде ce покажува ист резултат и при испитувањето на 

влијанието на социјалната структура врз периодот на првото 

размислување за избор на соодветниот вид на високо образова- 

ние, па затоа интересно е да ce види влијанието и на еден 

друг чинител, кој претходно видовме мошне значајно влијаеше 

врз кзборот на видот на високото образование, a тоа е успе- 

хот во средното училиште. Податоците во врска со ова ce из- 

несени во Табелата 47.

Како што ce гледа, без разлика на успехот конечна- 

та одлука за избор на видот на високото образование најпове- 

ќе, обично, ce донесува во текот на последните две години од 

средното училкште (24,9%), непосредно по завршувањето на сред- 

ното училиште (28,1%) и непосредно пред запишувањето на соод- 

ветниот факултет (26,9%).

Во овој поглед дека не постојат значајни разлики

меѓу дејствувањето на успехот од средното училиште и перио-

дот на донесување на конечната одлука за избор на соодветни-

от вид на високо образование јасно покажува и Хи-квадратот 
2(X =24,40 Р >  0,05 DF = 18) и коефициентот на котингенци- 

ја С=0,128.

Оваа појава за незначителното влијание на социјал- 

ната структура и нејзините компоненти и успехот во средното 

училиште врз периодот на првото размислуваше за избор на со- 

одветниот вид на образование како и врз периодот на донесу-



ПЕРИОДОТ HA ДОНЕСУВАЊЕ HA КОНЕЧНА ОДЛУКА ЗА ИЗБОР HA СООДВЕТНИОТ ВИД ВИСОКО 
0БРА30ВАНИЕ СПОРЕД УСПЕХОТ ВО СРЕДНОТО 0БРА30ВАНИЕ

ТАБЕЛА - 47

^ П е р и о д  на донесување 
конечна од-

Ус-
пех во сре- 
дното училиште

Во текот 
на осумго- 
дишното 
училиште

По завр- 
шувањето 
на осум, 
училиште

Во текот 
на првите 
2 год.од 
сред.учи.

Во текот 
на послед. 
2 год.од 
сред.учи.

Непосредно' 
по завршу- 
вање на 
сред.учи.

Непосред-' 
но пред 
'запиш.на 
овој фак.

'По неус- 
пехот на 
друг фак. 
и друго

Вкупно

7,2 5,0 --- Г77б— 22,0 28,3 27,4 2,5 100
Одличен 23 16 2 k 70 90 87 8 318

28,7 __28Ј_ 18,2 19,4 22,1 22,3 34,8 21,9
5,5 10,3 27,§ 2 6 , 1 25,5 0,3 1ÖÖ

Многу добар 19 16 36 97 91 89 1 349
23t8 28,1 27,3 26,9 . 22,4..... , 2 2 , 8 _____ ..._4,3_„ L.24,l.„.

5,7 3,7 10,6 23,3 28,3 26,5 1,9 100
Добар 31 20 57 126 153 •143 10 540

38,7 . 35,1 43,2 34,9 37,6 3 6,7 „.43,5 ..JZiL...
3,1 2,2 ----*575— 29,5 2 8 , 6 2 8 , 6 1,8 100

Доволен 7 5 14 66 64 64 4 224
8,8 ;!*

оо
I 10,6 18,3 15.7 16,4 __ lZ*f!___ __ 1§*§____
- 5,3 10,5 Зб,8 100

Со поправен и др. - - 1 2 9 7 - 19
- - _п,7 _ п*5_ „ 2,2 __ !*§_____ - __ 1x1_____
5,5 3,9 9,1 24,9 2 8 , 1 26,9 1,6 100

ВКУПНО: 80 57 132 361 407 390 23 1.450
100 100 100 100 100 100 100 100

X2 = 24,40 Р >  0,05 DF = 18 С = 0,128
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вањето на конечната одлука за изборот, е мошне комплексна и 

бара посистематско истражување поврзувајќи ja со други фак- 

тори, почнувајќи од тнр. "слободен" упис па cé до анкетирање 

и на родителите на студентите.

Социјалната структура значајно влијае врз можности- 

те за студирање. Ова влијание во историскиот пресек на разво- 

јот на високото образование е различно и покажува определени 

заеднички, но и специфични карактеристики. Заедничките ce со- 

стојат во тоа што постојано ce одржува највисока застапеност 

на студентите од службеничко потекло, односно со потекло од 

немануелните слоеви и постојана тенденција на намалување на 

учеството на студентите од земјоделско потекло во вкупниот 

број студенти кои студираат во СР Македонија. Застапеноста 

на студентите од работничко потекло во почетниот период, т.е. 

околу 50-те години е мошне помала од застапеноста на студен- 

тите од службеничко потекло како и помала од студентите со 

земјоделско потекло. Меѓутоа, во подоцнежниот период промени- 

те во учеството на студентите од работничко потекло ce побрзи 

и позначајни и достигнуваат учество од 30% кое е cé уште под 

учеството на работничката класа во вкупното население. Зголе- 

мувањето на учеството на работничката студентска младина е 

резултат на брзиот процес на зголемување и пораст на работнич 

ката класа во вкупното население ; понатаму, на брзиот развој 

и ширење на мрежата на високото образование во СР" Македонија, 

што е изразено од крајот на 60-те години, кога запишувањето
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ce "демократизира" co тнр. "слободен упис" без разлика на ус- 

пехот во средното училиште (со исклучок на ограничување на 

медицинскиот факултет и на ННСГ за психологија на Филозофски- 

от факултет.

Социјалната структура на студентите всушност ce ре- 

продукува од социјалната структура на средношколската млади- 

на и споредено нејзиното влијание врз можностите за студирање 

во другите социјалистички републики нема некои поинакви тен- 

денции, туку ce вклопува во општата законитост на насоката во 

нејзиното дејствување со таа разлика што во изминатиот пери- 

од промените во социјалната структура во СР Македонија, осо- 

бено во поглед на зголемувањето на учеството на студентите од 

работничко потекло мошне побрзо ce одвиваа во СР Македонија.

Во однос и на другите европски социјалистички земји 

(а уште повеќе во однос на развиените капиталистички земји)

CP Македонија значајно им ce доближува, a капиталистичките 

(co исклучок на Велика Британија и САД) и ги претекнува во 

поглед на степенот на учеството на студентите од работничко 

потекло.

Во поглед на влијанието на социјалната структура 

врз изборот на видот на високото образование анализата на ем- 

пириските податоци ja потврди хипотезата за значајното неј- 

зино влијание врз изборот на студентите на видот на високото 

образование со јасно изразување на поголеми и позначајни раз- 

лики меѓу мануелните класи и слоеви и немануелните, отколку 

внатре во нивните рамки одделно во кои не постојат значајни

разлики.
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Оттука најзначајни во таа смисла ce разликите во 

поделбата на класите и слоевите кои претежно ce занимаваат 

со физички труд, од една страна и слоевите со умствен труд 

чие дејство е мошне значајно и врз можностите за запишување 

на универзитет и врз изборот на видот на високото образова- 

ние.

Дејствувањето на социјалката структура врз изборот 

на видот на високото образование кма и таква насока која ce 

состои во фактот што студентите со потекло од немануелните 

слоеви (слојот на администрацијата, на стручњаците и раковод- 

ниот слој) претежно ги бираат оние факултети кои обично во- 

дат побрзо до социјална "промоција", до привилегирани опште- 

ствени позиции, односно кои ce и општествено повисоко вред- 

нувани и ce "покоњуктурни" (економскиот, правниот, медицин- 

скиот и архитектонско-градежниот), додека пак, студентите со 

потекло од мануелните работнички и земјоделски слоеви претеж- 

но ce определуваат за некоја виша или висока школа, земјо- 

делско-шумарскиот, a донекаде и правниот факултет.

Анализата на одделните компоненти на социјалната 

структура, пред cé на просечниот месечен доход по член на се- 

мејство и степенот на образование на родителите на студентот 

исто така ги потврдува хипотезите за нивното значајно влија- 

ние врз изборот на видот на високото образование, со нешто 

поизразено дејствување на оваа втора компонента и со напоме- 

на дека тоа нивно влијание е во иста насока како и влијанието 

на социјалната структура и тие не излегуваат и нејзините рам- 

ки. Тоа го потврди анализата на нивното комбинирано влијание
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кое ce покажа дека нивното дејствување како независни вари- 

јабли врз изборот на видот на високото образование во рамки- 

те на едната социјална група (мануелните слоеви) или само во 

другата (немануелните) е сосема слабо и речиси незначајно и 

дека значајните разлики лежат токму меѓу овие две социјални 

групи.

Покрај значајното влијание на социјалната структу- 

ра врз изборот на видот на'високото образование и нејзините 

компоненти влијаат и други чинители како што ce: 1) регионал- 

ното потекло на студентите со што ce потврдува хипотезата де- 

ка противречноста меѓу селото и градот значајно влијае и врз 

изборот на видот на високото образовакие во таа смисла што сту

дентите од село имаат знатно помали мажности да влезат на удаверзитетот ш  
на некоја виша школа туку и во изборот на вкдот на високо- 

то образование повеќе ce ориентирани кон студиите на вишите 

школи и од прв степен, т.е. кои покусо траат и кои обезбеду- 

ваат побрзо вработување; 2) видот на завршеното средно учи- 

лиште мошне значајно влијае врз изборот на видот на факулте- 

тот, бидејќи учениците кои завршиле училиште за занимање ре- 

чиси практично ce оневозможени да ce запишат на некој факул- 

тет и успешно да студираат, додекаучениците од средните стру- 

чни училишта по правило ce ориенткрани кон оние видови висо- 

ко образование кои соодветствуваат според својата природа на 

знаењата од средното училиште, додека гимназијалците имаат 

најголеми можности за избор на било кој вид високо образова- 

ние.
Успехот на студентите во средното училиште исто Ta

xa значајно влијае врз изборот на видот на високото образова-
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ние во таква насока што колку студентите имале подобар успех 

(многу добар и одличен) толку повеќе ги бираат претходно на-*7*’ f fзначените'*по|коњуктури факултетк кои побрзо водат кон созда- 

вање на "кариера".

Половата структура на студентите исто така значај- 

но влијае врз изборот на видот ка високото образование на тој 

начин што во вкупниот број на студентите cé уште преовладува 

машката с-тудентска младина ; • иако cé повеќе таа ce менува во 

полза на женската младина како и во тоа што женската младина 

најчесто бира кекој од општествените факултети и високи шко- 

ли па и медицинскиот, a речиси сосем незнатно некој од тех- 

ничките (меѓу кои најмалку електро-машинскиот).

Во поглед на влијанието на социјалната структура врз 

периодот на првото размислување и врз периодот на конечната 

одлука за избор на соодветниот факултет анализата не ги пот- 

врди овие две хипотези без разлика на комбинирањето на деј- 

ството на нејзините компоненти, па дури комбинацијата и оддел- 

ното разгледување со успехот во средното училиште не покажаа 

дека постои некоја цврста врска меѓу овие чинители како не- 

зависни варијабли и првото размислување и конечната одлука за 

изборот на видот на високото образование како зависни варија- 

бли .

Овие две непосредни хипотези, меѓутоа, бараат по- 

натамошни систематски истражувања вклучувајќи поголем број 

на незавксни варијабли и проширувајќи го делокругот на искус- 

твената евидекција и на семејствата на студентите.
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2. ВЛИЈАНИЕТО HA СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA 
СТУДЕНТИТЕ ВРЗ НИВНОТО ДРУГАРУВАЊЕ

У_в_о_д

Како што не може човекот да опстане без некои фи- 

зиолошки потреби, на пример - јадење, пиење, облекување и сл. 

така не може да опстане и без дружење со други луѓе, без не- 

посредни контакти со нив. Врз начинот како ce задоволуваат 

овие потреби, a посебно потребата од другарување, влијаат 

многубројни чинители, меѓу кои посебно значајно место зазема 

социјалната структура, односно припадноста на индивидуата кон 

определена општествена класа или општествен слој.

Припремањето на индивидуата за задоволување на по- 

требата од друрарување со други индивидуи ce врши во рамки- 

те на класата или слојот на кои припаѓа нејзиното семејство 

и тоа со тнр. класна, односно слојна "поткултура". Оваа "пот- 

култура" обично низ процесот на семејното воспитување ce пре- 

несува и врз индивкдуата.

Преку семејството, како примарна социјалка група 

и средина, класата и слојот го вршат своето покласновување 

и послојување на индивидуата и истовремено во тој процес ги 

одредува рамките на друштвото (човековата средина) во кое 

таа ќе ce движи, без разлика дали тоа го прави свесно или 

несвесно. Свесната улога семејството во покласновувањето ja 

врши на тој начин што родителите на своите деца речиси низ 

целиот процес на воспитување отворено со зборови им всадува- 

ат в глава одредени ставови и мислења во вид на лозинки, ка- 

ко што ce: "Дружи ce со рамни на себе", "Тие не ce дораснати
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да ce дружат со нас","Зошто ce понижуваш да другаруваш со тој 

неранимајко", "He ce дружи со Станко, неговиот татко е ништо 

и никој", "Учи сине за да не работиш" итн., со што кај инди- 

видуите од ваквите семејства постојано и постепено ce изгра- 

дува посупериорно однесување во групата другари. Често пати 

семејствата изградуваат и инфериорен став и однесување осо- 

бено оние од мануелните класи и слоеви кога постојано им ce 

вели: "Си-гурно тој би те избегнувал, неговото семејство не са- 

ка со нас да ce дружи", "Тој е богат, зар сака со нас да ce 

дружи", "Родителите му ce учени луѓе и веројатно не сакаат со 

нас да ce друшат " и сл.

Семејството, исто така, улогата на одредување на

рамките на друштвото во кои ќе ce движат неговите деца ja вр-

ши несвесно, иако често не може да ce одвои свесниот од не-

свесниот начин на вршење на таа улога. Речиси секое семеј-

ство има определен круг други семејства што им ce пријател-

ски расположени или, како обично ce вели "куќни пријатели".

Семејството на индивидуата обично со овие семејства ce наоѓа

на исто или сосем слично место на социјалната скала. Во меѓу-

себната куќна посета на овие семејства и претежно заедничко-

то поминување на слободното време и на годишниот одмор, нив-

ните деца и младинци ce запознаваат и самите изградуваат од-

редени меѓусебни контакти и врски, како и соодветни критери-

уми во врска со тоа со кого треба да другаруваат и какви тре-

ба да имаат особини нивните врсници со кои треба да другару- 
10/ва.ат.

Ваквиот процес на социјализација и во тој контекст 

на влијанието на социјалната структура врз другарувањето во

10/ Вид. Георгиевски Петре, Социјалното потекло... оп.цит. с. 134.
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средното училиште и надвор од него го покажав во испитувањето 

на средношколската младина во учебната 1969/70 година- Ce no- 

кажа дека дејството на социјалното потекло на учениците врз 

групирањето на учениците во паралелката е поизразено во учи- 

лиштата за квалификувани работници и среднотехничките учили- 

шта, a нешто помалку во гимназиите што е резултат и на похете- 

рогениот социјален состав на учениците во првите два вида учи' 

лишта.

Слични податоци, односно констатации наведуваат и

други социолози на образованието. Taxa ce наведува дека "чес-

то децата (во одделението и училиштето - П.Г., ) ce од иста оп-

штествена класа... Независннте училишта воглавно ce состојат

од деца на буржоазијата'и само два англиски вида учклишта мо-

жат да гарантираат помешана општествена класна срдржина, име-

но, селективната гимназија и неселективното средно училиште.

Така во многу англиски класови децата ce изедначени и по ста-

ростаипо општествената класа". ̂ ^

М. Шилтон повикувајќи ce, прво, на Ласи {Lacey) ис-

такнува дека во гимназијата е утврдено класот да ce организи-

ра во социјални статуси и второ, на Блит ( )  кој покажал

дека врз односите меѓу средношколците влијае кивната дистри-

буција во социјалната средина од која доаѓаат... децата од

многу сиромашните и многу богатите средини преку другарување

со оние од нивното соседство и преку родителското влијание не
12/избежно ce одвојуваат во ексклузивни групи.

11/ Musgrave W.P, The Sociology of Education, op. cit. p. 203
12/ Shimpan D.M., The Sociology of School, L.G.L., London, 

1975, p. 54.
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Влијанието на социјалката структура врз поведението 

и другарувањето продолжува и ce пренесува од средното училиш- 

те и на факултетот. Ова влијание ce испреплетува со влијани- 

ето на голем број други чинители и тешко е испитувањето на 

одвоените влијанија на секој чинител посебно. Првите контак- 

ти со идните другари или веќе ce воспоставени уште во средно- 

то училиште или, пак, започнуваат и ce воспоставуваат за вре- 

ме на деновите на запишување на високошколската установа. Кон- 

тактите и зближувањето на студентите уште повеќе добива на ин- 

тензитет за време на наставниот процес (во предавалните и веж- 

балните) во студентските домови и ресторани, во студентските 

клубови и спортски друштва, екскурзии и сл., каде во практи- 

ката ce согледуваат блискоста или разлките во гледиштата, за~ 

едничките вкусови итн. Во таквите услови ce создаваат студент- 

ските неформални групи на заеднкчко другарување, поминување 

на слободното време, подготвувањето на испитите, избирањето 

на младич, односно девојка и сл.

Колкаво влијание има социјалната структура на сту- 

дентите во сите овие облици на неформално групирање меѓу сту- 

дентската младина во СР Македонија ќе покаже анализата на ем- 

пириските податоци која следи.

a ) Влиј анието_на_социј алната_структура__на
студентите_врз_изборот_на_нивните_на ј-- у,

ë2 Ë SS _ ëi ZE lii
Bo оваа смисла во теориската рамка на истражувањето 

е формулирана следната хипотеза: социјалната структура на сту- 

дентите влијае врз другарувањето меѓу студентите така што сту- 

дентите за најдобри другари значително повеќе ги избираат оние



508

свои врсници кои имаат исто или мошне слично социјално поте- 

кло.

Податоците за проверка на оваа хипотеза ce изнесе- 

ни во Табелите 48 и 48-а. Овие податоци ce добиени со обра- 

ботка на следното прашање, кое им беше поставено на анкети- 

раните студенти: "Наведете го што поконкретно занимањето од 

таткото на Вашиот најдобар другар?" Поврзувајќи го, односно 

вкрстосувајќи го занимањето. на таткото на анкетираниот сту~ 

дент како независна варијабла и занимањето на таткото на не- 

говиот колега к најдобриот другар, како зависна варијабла, 

ce добиени следните одговори (Табела 48). Оваа табела ќе ce 

анализира од аспект на социјалната структура на анкеткраните 

студенти (по редови) и од аспект на социјалната структура на 

најдобрите другари (по колони).

Податоците за изборот на своите најдобри другари 

од-исто социјално потекло ce распоредени во гхолињата на Та~ 

белата кои ce наоѓаат по должината ка дијагоналата која по- 

чнува од горниот лев агол и завршува во долниот десен агол. 

Со исклучок на слојот на раководителите и со не^зачајни раз- 

лики кај административниот слој, кај другите класи и слоеви 

најголемиот избор за најдобар другар ce врши во рамките на 

истата класа или слој што уште веднаш индицира на значајно- 

то влијание на социјалната структура врз изборот на најдоб- 

риот другар.

1. Студентите чии родители ce работници (494) во 

43,3% случаи за најдобри другари ги бираат студентите од ра- 

ботничко потекло; потоа, за половина помалку ко во однос на 

студентите од друго потекло, т.е. 21,5% бираат од слојот на

стручњаците, a најмалку од слојот на раководителите (4,7% и 
земјоделците (4,7%).
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ТАБЕЛА - 48
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СОЦИЈАЛ- 
НАТА СТРУКТУРА HA НИВНИТЕ НАЈДОБРИ ДРУГАРИ

Од вкупкиот број студенти од земјоделско потекло (159) 

36,5% за најдобар другар бираат од истото земјоделско потекло, 

па потоа од работничко (28,9%) a најмалку од слојот на рако- 

водителите (5,0%) и администрацијата (9,4%).

3. Студентите од слојот на администрацијата речиси 

подеднакво за најдобри другари бираат од работничко потекло 

(28,9%) и од сопственото (25,6%), па потоа од слојот на струч- 

њацкте (23,2%), a знатно помалку од раководниот слој (4,1%) и 
земјоделскиот (5,8%).
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4. Слојот на стручњаци мошне слично како работнич- 

ката класа 43,9% бира за најдобри другари од сопствените ре- 

дови, па потоа речиси подеднакво од работничко потекло (18,0% 

и од слојот на администрацијата (16,9%), a знатно помалку од 

земјоделско потекло (3,8%), како и од слојот на раководители- 

те (5,4%).

5. но ако студентите од слојот на стручњаците не ги 

преферираат во изборот за најдобри другари синовите и ќерките 

од слојот на раководителите, сепак, спротивно на тоа, студен- 

тите со потекло од раководниот слој (132) најмногу, знатно по 

веќе од сопствениот слој , ги бираат токму студентите од слојо 

на стручњаците (36,4%), Па потоа речиси пак подеднакво од ра- 

ботничко потекло (20,4%) и од слојот на администрацијата (19, 

a најмалку од земјоделско потекло.

Посматрајќи ги податоците во Табел£1та 4 8 по колони 

може да ce констатира следното : студентите од работничко по- 

текло како најдобри другари најмногу ce бирани од студентите 

со истото (работничко) потекло (50,4%), па далеку помалку од 

студентите со потекло од слојот на стручњаците (18%), a нај- 

малку од слојот на раководителите (6,4%). Студентите од зем- 

јоделско потекло кои ce бирани за најдобри другари исто така 

најмногу (50,0%, т.е. половината ce бирани од студентите со 

исто (земјоделско) потекло, па потоа од работничко (19,8%), 

a најмалку ce бирани од студентите со потекло од раководни- 
от слој (2,6%) и административниот (6,0%). Студентите од сло- 

јот на администрацијата за најдобри другари ce бирани веќе не 

од сопствениот слој, туку од следниот немануелен слој, слојот 

на стручњаците (32,9%), па потоа од студентите со работничко
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потекло (28,9%), од сопственото (13,6%), a најмалку од сту- 

дентите од земјоделско потекло (б,б%). Потоа, студентите од 

слојот на стручњаците за најдобри другари најповеќе ce бира- 

ни од студентите од исто потекло (од слојот на стручњаците) 

46,8%); потоа, од студентите со работничко потекло (25,4%), 

a најмалку од студентите со земјоделско потекло (4,1%). И на 

крајот, студентите од раководниот слој за најдобри другари 

најповеќе ce бирани од студентите од слојот на стручњаците 

(28,9%) и од работничко потекло (27,7%), од сопственото (18,1%), 

a најмалку од слојот на администрацијата (6,0%) и од земјо- 

делско потекло (9,6%).

Од оваа анализа јасно произлегува дека ce потврду-

ва хипотезата за значајното влијание на социјалната структу-

ра врз изборот на најдобрите другари на студентите, односно

врз нивното другарување. Овој заклучок силно го потврдуваат
2и Хи-квадратот (X =344,76 Р < 0,001 DF = 25) и коефици- 

ентот на контигенција (С = 0,438), покажувајќи дека постои 

цврста причинско-последична врска меѓу социјалната структура 

на студентите како не,зависна варијабла и социјалната структу- 

ра на нивните најдобри другари. Така овие резултати ce во со- 

гласност на резултатите за влијанието на социјалната структу- 

ра на средношколската младина во изборот на најдобар другар 

што го покажав во спомнатото истражување во учебната 1969/70 

година.

Меѓутоа, во ова истражување за студентската младина, 

посебно ме интересираше дали разликите во дејствувањето на со- 

цијалната структура на студентите врз социјалната структура на 

нивните најдобри другари, ce поголеми меѓу мануелните работни-
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чки слоеви, од една страна и немануелните слоеви, од друга 

или, пак, меѓу слоевите во рамките на овие две социјални гру- 

пи. Во врска со ова, податоците ce изнесени во Табелата 48-а.

Ако во оваа табела ce погледаат редовите на мануел-

ните работнички слоеви, веднаш ќе ce забележи дека разликите

во изборот на најдобрите другари меѓу студентите со потекло

од работничките слоеви не ce толку големи и изразени како

разликите- меѓу студентите со потекло од различните општестве-

ни класи и слоеви во рамките на вкупната социјална структура.

Нешто позначајни разлики ce јавуваат меѓу студентите од НКВ

и ПКВ работничкиот слој и студентите од ВКВ работниците во пр

вата колона каде изборот на најдобар другар од работничко по-

текло кај првите изнесува 52,6%, a кај вторите 35,4%, иако од

другиот агол на посматрање студентите од работничко потекло

како најдобри другари ce бирани речиси подеднакво од двата

слоја (33,2% односно 34,6%), додека првите од слојот на стру

чњаци бираат 14,8%, вторите знатко повеќе 25,4%. Во другите

случаи разликите не ce значајни што јасно го потврдуваат Хи-к 
2дратот (Хмр =15,10 Р ? 0,05 DF = 10) и коефициентот на 

контигенција (С = 0,172).

Оттука, може да ce заклучи дека меѓу социјалната 

структура на работничката класа на студентите и социјалната 

структура на нивните најдобри другари не постојат значајни 

разлики.

Доколку ce анализираат податоците во истата табела 

за кемануелните слоеви ќе може да ce изведе следната општа 

констатациja : разликите меѓу студентите од немануелните сло- 

еви во изборот на нивните најдобри другари ce поголеми откол-
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СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА НА 

НИВНИТЕ НАЈДОБРИ ДРУГАРИ СПОРЕД ПОДЕЛБАТА HA МАНУЕЛНИ И НЕМАНУ-
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Социјална структу- 
ра на најдоб.

СО~ ДРУГаР 
цијална
стр.на студ.(анк. )

Работници Земјоделци Админи-
страција Стручњаци Раководи-

тели'
Друго Вкупно

ѕ
Ух
XноIOса! Q.X ; es Ѕ 0)хо п; с; 
0) о
Xшх;

НКВ и ПКВ работ- 
ници

52,6
71

___33,2_____

5,2
7

____30^5____

12,6
17

........25*8

15,8
20

18*9

5,5
6

_ „2 § Л Г. . . .

10,A 
15

22,6

100
135

27*3

КВ работници
56,0

69
___32̂ 2

5,0
6

26,1

15,7
22

33,3

22,0
33

31,1

5,0
! 6 
i 26,1

9,3
15

22,6

100
150

___30*5........

ВКВ работници
35,5

75
35.6 _ ....

578"
10

....53,5

12,9
27

_____5п,9.гЈ

“ “ 25;5Н
53

----50а0— ј

5,2
! 11 . 

57.8

Тб,3
35

55̂ 8

100
209

52̂ 3

СЕ:
h , 3

215
100

5,7
23

100

13,5
66

100

21,5
106

100

5,6
23

100

12,5
62

100

Too
494

100

ѕш
Q)
Оци
X
X
ца>>»
X(DXQ)

30

Слој на администра~ 
ди|а

28.5 1 
35

25,6

5,8
7

25,9

25,5] 
31

_____23ј,5 i

23,2
28

____1П.2___

5,1
5

— 11,5

12,5
15

18,5

100,0 
121 

_ -17,5

Слој на стручњаци
1 Ѕ,о

80
56,3

3,8
17

62,9

1б,9
75

56а8 Ј

53,9
195
72,0

5,5
25

„ Ј 5 а6_

12,0
53

___ §§1,5 Ј

100,0
554

__ §3*7........

Раководен слој
I

20,5
27 .

2,3
3

____ 11*1___

19,7
26

19*7 _

Зб,5 1 
48 

17,7

11,5
15

9,8
13

___

100,0
132

__ 18*9........

С Е :

20,5 
152 

100,0

3,9
27

100,0 .

18,9
132

100,0

38,9
271

100,0

б.З
44

100,0

11,б
81

100а0

100,0
697

100,0

Хмр = 15,10 Р > 0,005 DF = 10 См= 0,172

Хн = 29,53 Р < 0,005 DF = 10 С п= 0,200

513



514

ку разликите меѓу студентите од работничките слоеви, но се-

пак тие не ce толку големи и значајни колку што ce разлики-

те меѓу студентите од различните класи и слоеви, односно де-

ка разликите меѓу студентите од работничката класа и студен-

тите од немануелните слоеви во изборот на најдобрите другари
2ce многу поголеми и позначајни. Пресметаниот Хи-квадрат (Хн = 

29,53 Р < 0,05 DF = 10) покажува нешто над граничната ли- 

нија на значајност на разликите на 0,05 значајност, a не~узна- 

чајност на 0,01, како што и коефициентот на контигенција (С = 

0,300) покажува слаба корелациска поврзаност меѓу социјалната 

структура на студентите од немануелните слоеви и социјалната 

структура на нивиите најдобри другари, што е далеку послаба 

од поврзаноста на вкупната социјална структура на студентите 

и социјалната структура на нивните најдобри другари (С=0,432) 

Од сето ова може да ce изведе следниот заклучок во 

смисла на дополнување на проверуваната хипотеза:

Социјалната структура влијае врз изборот на најдо- 

брите другари на студентите и воопшто врз нивното другарува- 

ње така што студентите за најдобри другари значително повеќе 

ги избираат оние свои врсници кои имаат исто или слично соци- 

јално потекло и дека разликите во изборот на најдобрите д р у  

гари ce знатно поголеми и позначајни меѓу различните социјал- 

ни класи и слоеви, особено меѓу студентите од мануелните ра- 

ботнички слоеви и немануелните отколку што ce, речиси безна- 

чајни, во рамките на слоевите на работничката к л а с а , односно

во. рамките на немануелните слоеви.
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Ce разбира, дека врз другарувањето меѓу студентите 

влијаат и други чинители, како што е истакнато во уводот на 

ова поглавје, меѓу кои може да ce смета, односно да ce прет- 

постави дека е и успехот што го имале студентите во средно- 

то училиште. Затоа во Табелата 49 е поврзано, комбинирано 

влијанието на социјалното потекло и успехот на студентите во 

средното училиште, како независни варијабли со социјалното по- 

текло на -нивните најдобри другари, како зависна варијабла.

Веднаш што паѓа вочи кога ќе ce погледне Табелата 49 

е тоа што разликата меѓу студентите од мануелно и немануелно 

ce мошне големи и значајни. Имено, општо земено, без разлика 

на успехот учеството во изборот од сопственото потекло кај 

студентите од мануелно потекло е обично околу средината-по- 

меѓу 50-60-те%, додека изборот на најдобри другари од соп- 

ственото потекло кај студентите од немануелно потекло е за 

десетина процентуални поени повисоко (60-65%), што јасно ука- 

жува на поголема социјална затвореност меѓу студентите од не- 

мануелките слоеви во однос на студентите од мануелно потекло, 

што јасно го потврдуваат и разликите во податоците за избор 

на најдобар другар со спротивно социјално потекло од она на 

кое му припаѓа студентот.

Ако, пак, Табелата 49 ce посматра од аспект на ус- 

пехот на студентите во средното училиште посебно во групите 

на мануелно и немануелно потекло, ќе ce забележат следните 

тенденции:
1. Кај студентите од мануелно потекло без разлика 

на успехот претежно за најдобри другари ce бираат од сопстве- 

ното мануелно потекло, што е веќе констатирано, но со таа ра-
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ТАБЕЛА - 49
СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО HA НАЈДОБРИОТ ДРУГАР HA СТУ- 
ДЕНТОТ СПОРЕД СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО И УСПЕХОТ ВО 

СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ

Социјално
потекло

Успех во сред- 
ното училиште

Социјално потекло на најдобриот
....... ......... fBEZEiP............... г _.......
Мануелно Немануелно Друго Вкупно

Мануелно

Одличен

Мн .добар

Добар

Доволен и 
поправен

60
85

144

89

CE: 378

45,4

52.1

53.1

66,9

55

65

106

31

56,1 257

115

106
158

66

445

*1,7
39,9

39,1

23,3

17

13

21

13

36,8 64

12,9

8,0
7.8

9.8

132
163

271

133

9,1 699

10C
IOC

IOC

IOC

1 0 (

Немануел"
HO

Одличен 

Мн. добар 

Добар

Доволен и
поправен ----

CE:

50

46
66

31

27,6
27,2

27,1

29,8
193 27,6

63,6
62.7

64.7

63,5

63.8

16
17
20

8,8

10,1

8,2

6,7

181
169

244

104

10С
1 oc
101

1 oc
60 8,6 698 10C

xä = 17,16 P < 0,05 DF = 6 См= 0,154
= 1,18 P > 0,05 DF = 6 C»= 0,041

злика што одредени разлики ce нагласени помеѓу двете крајни 

групи на студенти: помеѓу одличните кај кои е помала разли- 

ката во изборот на најдобар другар од мануелно, односно не- 

мануелно потекло (45,4 : 41,7) к доволните со успех кај кои 

таа разлика е значително поголема (66,9 : 23,3), разлики што

можат и да ce претпостават додека кај другите две групи по 

успех - многу добар и добар разликите воопшто не ce значај- 
ни (52,1 : 39,9 кај првите и 53,1 : 39,1 кај вторите).

2. Студентите од немануелно потекло речиси околу 

две третини за најдобри другари ги бираат студентите од соп- 

ственото (немануелно) потекло и кај нив речиси нема иикаква
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значајна разлика во однос на успехот во средното училиште,

што уште повеќе го потенцира незначајната големина на Хи-квад 
2ратот (X =1,18, Р >  0,10, DF = б) и коефициентот на кон 

тигенција (С = 0,041).

Од оваа анализа во поглед на комбинираното влија- 

ние на социјалното потекло и успехот на студентите во сред- 

ното образование врз изборот на нивните најдобри другари мо- 

же да ce заклучи дека социјалното потекло на студентите е мо- 

шне позначаен чинител во изборот на најдобар другар, односно 

врз нивното другарување, отколку успехот во средното училиш- 

те, и особено кај студентите од немануелните слоеви тоа не 

игра речиси никаква улога.

Социјалната структура ги диференцира студентите и 

во поглед на нивното здружување во подготвувањето на испити- 

те, односно во студирањето. Затоа и беше формулирана следна- 

та хипотезаѕ социјалната структура на студентите влијае врз 

нивното меѓусебно помагање во студирањето, односно подгот- 

вувањето на испитите така што во позначајна мера студентите 

од исто или слично социјално потекло ce здружуваат за заед- 

ничко подготвување на испитите.

Преку аналкзата на податоците во Табелата 50 ќе ce 

направи обид да ce провери оваа хипотеза. И оваа табела ќе 

ce анализира од два аспекти: од аспект на социјалната струк- 

тура на анкетираните студенти (по редови) и од аспект ка со- 

цијалната структура на избраните нивни колеги за подготвува- 
ње на испитите (по колони).



ТАБЕЛА - 50
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА 

HA СТУДЕНТИТЕ СО КОИ ГИ ПОДГОТВУВААТ ИСПИТИТЕ

Социјалната структура 
^^Hja студентите со 

Со- исп. 
цијална
струк.на анк,студ. ^ ^

Работници Земјоделци Админи-
страција Стручњаци Раководи-

тели
Друго Вкупно

Работници
50,5

249
58,5

5,3
26

20,5

9,9
49

i- 27,2 _

11,1
55

2,5
12

14,5

20,9
103

34,1

100,0
494

__ 34,1..........

Земјоделци
25,2
bO

9,4

39,0 1 
62

. Ј 8»8 ,

5,3
10

5,6

7,5 1
12

3,6

Г -3-g 
6

7,2

ТВ, 2
29

9,6_____

100,0
159

11,0

Администрација
20,7

25
__ 5*9 _ ,

” 57Ѕ—1 
7

5а5

39,7
48

26,7

To,7
13

3x9

2,5
3'

3,6_____

20,7
25

____8^3........

100,0
121

„ _ _ 8хЗ.........

Стручњаци
13,3

59
13*8

2,9
13

10,2

10,2
45

25,0

Г 5ѕ;б 
216 

65,1

2,9
13

15,7........

22,1
98

„_32,4

100,0
444

30,6

Раководители
20,5

27
__.6Л3 1

3,0 1 
4 

3Х1

12,1
16

8,9

19,7
26

7,8

25,7
34

41,0

18,9 
25

____§хЗ_____

100,0
132

....9x1 .........

Друго
26,б 

26
__.6,1

15,0
15

11,8

12,0
12

6,7

10,0
10

3,0

15, Ô 1 
15

18,1

22,0
22

7,3 д_

100,0
100

____6,9.........

CE :
1

Ж Г '
426

100,0

------%
127

100,0

12,5
180

100,0

22,9
332

100,0

5,7
83

100,0

20,8
302

100,0

100,0
1.450
100,0

X2 = 174,75 Р < <5,001 DF = 25 С = 0,327
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1. Од вкупниот број студенти чии родители ce работ- 

ници (494) за колега со кого ce подготвуваат испитите најмно- 

гу ce бираат од сопственото (работничко) потекло (50,4%); по- 

тоа, за над четири пати помалку студенти од слојот на струч- 

њаците (11,1%), a најмалку од слојот на раководителите (2,4%).

2. Речиси иста тенденција ce забележува и кај сту- 

дентите од земјоделско потекло кои 39,0% за колеги со кои ги 

подготвуваат испитите ги бкраат студентите од сопственото (зем- 

јоделското) потекло, потоа од работничко потекло (25,2%), a 

најмалку од слојот на раководителите (3,8%).

3. Студентите од слојот на адмикистрацијата најмно- 

гу меѓу себе ce здружуваат во подготвувањето на испитите 

(39,7%); потоа, од работничко потекло (20,7%), a најмалку од 

слојот на раководителите (2,5%) и од земјоделско потекло (5,8%).

4. Од вкупниот број студенти од слојот на стручња- 

ците (444) речиси половината (48,6%) меѓусебно ce здружуваат 

во подготвувањето на испитите; на второ место, но за околу 

четири пати помалку, со студентите од работничко потекло(13,3%), 

a најмалку со студентите од земјоделско потекло и од раковод- 

ниот слој (2,9%).

5. Студентите од раководииот слој околу една чет- 

вртина меѓусебно ce здружуваат во подготвувањето на испитите 

на факултетот (25,7%), потоа, околу една петтина со студен- 

тите од работничко потекло, a најмалку со студентите од зем- 

јоделско потекло (3,0%).

Ако Табелата 50 ce посматра од аспект на социјал- 

ната структура на студентите кои ce избрани за подготовка на 

испитите, особено ако ce погледаат полињата со податоци по
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должината на дијагоналата од левиот горен агол кон долниот 

десен агол јасно ce забележува кај сите социјални групи на 

избрани студенти (со исклучок на студентите од слојот на ад- 

министрацијата кои речиси подеднакво меѓусебно ce здружува- 

ат - 26,7% и со студентите од работничко потекло - 27,2%) ce 

забележува претежното меѓусебно здружување од исто социјал- 

но потекло кое е највисоко кај слојот на стручњаците (65,1%^ 

па кај ст-удентите од работвичко потекло (58,5%), a релатив- 

но помало кај слојот на раководителите (41%).

Врз основа на оваа анализа и значајните резултати 

ка Хи-квадрат тестот и коефициентот на контигенција ce при- 

фаќа хипотезата: Социјалната структура на студентите значај- 

но влијае врз нивното меѓусебно помагање во с т у д и р а њ е т о , од- 

носно во подготвувањето на испитите така што обично, во по- 

значајна мера, студентите од исто или слично социјално по- 

текло ce здружуваат за заедничко подготвување на испитите 

во текот на нивното студирање.

Социјалната структура на студентите не влијае само 

врз изборот на најдобриот другар и студентите со кои ce под- 

готвуваат испитите, туку и пошироко, таа го омеѓува друштво- 

то во кое и со кое најчесто ce поминува слободното време. Во 

таа смисла зборуваат к податоците во Табелата 51.

1. Од вкупниот број студенти чии татковци ce работ- 

ници 40,1% (најповеќе) своето слободно време го поминуваат 

со студенти и другари од своето (работничко) потекло; знатно 

помалку и во друштво со студенти од слојот на стручњаците 

(17,0%), a најмалку со студенти од раководниот слој (4,0%) 

како и од земјоделско потекло (6,9%).



ТАБЕЛА - 51
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA ОНИЕ 

СТУДЕНТИ СО КОИ ЗАЕДНИЧКИ ГО СПРОВЕДУВААТ СЛОБОДНОТО ВРЕНЕ

Социјална структура 
на студентите со 

^ ’ѕ* \ к о и  го спров • 
Со-
цијална ст. на студентите

Работници Земјоделци Админи-
страција Стручњаци Раководи-

тели'
Друго Вкупно

Работници
40,1

198
49,8 _

6,9
34

30,1

14,0
69

30*2

17,0
84

23,4

4,0
20

26*3

18,0
89

32*2

100
494

34*1

Земјоделци
29,5

47
L _ l l .§ ...... I

28,9
46

I Јп *7  !

тт,з
18

____Z.9____

9,5
15

4,4
7

. . 9,2

Т6,5
26

— 9*4 ___

Too
159

11,0

Администрација
27,3

33
L . § i3 .........

6,6
8

____Z*1_____

21,5
26

11,4

19,8
24

6,6 
8 •

L1 0 *5 „ _

18,2
22

8*0

100
121

_____8*3__ _

Стручњаци
16,2

72
18,1

3,8
17

L_.15.o_
т ѕ ;г

74
__ 32*5__

35,7
163

45*4

5,5
24

31*6

21,2
94

L.35.1____

100
444

30*6

Раководители
21,2 1 

28
.___Zi9........

0,8 1
1

____2*2____-

17,5
23

10,1

Зб,5
48

ц__13.5_____ј

6,8 
9

L i 1.2_.____

17,4
23

. . Ј * з ______

1ÖÖ
132

....... 9*1........

Друго
20,0

20
_____

7,0
7

____ §.2

Т8, ö 
18

____Z i?____

25,0 1 
25 

6*9

8 , о
8

10,5

22,0
22

8,0

100
100

....... 6.9........

CE :
27,5

398 , 
100

7,8
113

100

15,7
228

100

25,8
359

100

5,2
76

100

19,0
276

100

100
1.450

100

X2 = 236,59 Р <  0,001 DF = 25 С = 0,374
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2. Студентите од земјоделско потекло најчесто го 

спроведуваат своето слободно време речиси подеднакво во дру- 

штво со студенти од работничко потекло (29,6%) и од сопстве- 

но (земјоделско) потекло (28,9%), a најмалку со студенти од 

раководниот слој (4,4%).

3. Студентите од административниот слој најчесто

во слободното време ce наоѓаат во друштво со студенти од соп- 

ственото потекло (21,5%) и'од слојот на стручњаците (19,8%), 

a најмалку со студентите од земјоделско потекло и од рако- 

водниот слој (6,6%).

4. Од вкупниот број студенти со потекло од слојот 

на стручњаците (36,7%), т.е. најповеќе себе ce преферираат 

во изборот за друштво во кое ce поминува слободното време, 

потоа знатно помалку бираат студенти од слојот на администра- 

цијата (16,7%) и од работничко потекло (16,2%), a сосем не- 

знатно од слојот на земјоделците (3,8%).

5. Студентите со потекло од слојот на раководите- 

лите, покажуваат поинаква тенденција на дружење во слободно- 

то време во однос на студентите од слојот на стручњаците, би- 

дејќи 36,4% тие во слободното време ce дружат со студенти од 

слојот на стручњаци, a од својот слој мошне многу помалку 

(6,8%), што претставува отсгапување од општото правило на ме- 

ѓусебно дружење во слободното време на студентите, но сепак 

не излегува од рамката на дејствувањето на општата законитост 

на влијанието на социјалната структура, зашто слојот на струч 

њаци е немануелен и според својата општествена положба сличек 

и најблизу до раководниот слој.
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?Пресметаните мерки на значацност на разликите (X = 

236,59 Р < 0,001 DF = 25) и коефициентот на контигенција 

(С = 0,374) ce во согласност со извршената анализа на пода- 

тоците, т.е. социјалната структура на студентите мошне зна- 

чајно влијае врз изборот на друштвото на студентите во кое и 

со кое ce поминува слободното време на тој начин што најче- 

сто ce избира друштво од сопственото социјално потекло, или 

од припадноста на истиот или сличниот општествен слој.

Оттука може да ce очекува дека социјалната структу- 

ра на студентите влијае и врз нивките поинтимни врски и дру- 

гарување, пред cé во изборот на девојка или младич како ос- 

нова во изборот на идниот брачен другар. Во оваа смисла во 

теориската рамка на истражувањето беше формулирана следната 

хипотеза:

Социјалната структура на студентите влијае врз из- 

борот на девојка или младич така што тој избор претежно ce 

врши во рамките на исто или слично социјално потекло.

Податоците во Табелата 52 ќе покажат дали оваа те- 

ориска претпоставка ќе ce потврди или, пак, не е основана.

Разгледувајќи ja и оваа табела од вообичаените до- 

сегашни два аспекти на анализа, можат да ce изведат следните 

констатации:

1. Од вкупниот број студенти од работничко потекло 

46,6% девојка или младич бираат од сопственото (работничко) 

потекло; потоа, од слојот на стручшаците (14,6%) и од слојот 
на адмииистрацијата (14,0%), a најмалку од слојот на раково- 

дителите (2,8%) и од земјоделско потекло (5,7%).



ТАБЕЛА - 52
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА 

HA НИВНИТЕ ДЕВОЈКИ, ОДНОСНО НЛАДИЧИ

-^Социјалната струк. на 
^•^левојките односно 

младичите
Соци-
јалната струк- 
тура на студентите

Работници Земјоделци Админи-
страција Стручњаци Раководи- 

тели'
Друго Вкупно

Работници
46,6
230

56,0

5,7
28

30,8

14,0
69

. . . U A .....

14,6
72

18,0

2,8
14

16,9

16,4
81

32,7

100,0
494

. . . V i l  !......

Земјоделци
37,1
59

14,4

2 5 , 8
41

45,1

10,1
16

11,9
19

М  „  ,

2,5
4

4,8

12,6
20

100,0
159

11,0

Администрација
1S,5 
20 

- 5i9

......'475—
5

5,5

-
37,2

45
„ 20,6

22,3
27

6,7

3,3 1 
4.

4,8

15,5
20

8,1

100,0
121

. . . A i l .....

Стручњаци
г 14;г" 

64 
15 , 6

2,5
11

12,1

---- 1 2 7 5 4
56

_25,7_ _ .

52,0
231

57,8

2,7
12

14,5

" " Т8,8
70

28,2 _..ј

100,0 1 
444

___30,6......

Раководители
15,9
21

_____5,1 _

3,0
4

424

13,6
18

8,3

22,7 
30 

7* 5

45,5
60

72,3

12,9
17

. . . Л Л .....

100,0
132

. . . A d .....

Друго
16,0
16

3.9

2,0
2

2.2

' T5;ö""' 
14 

6,4

21,0
21

5.3

7,0
7

8,4

40,0
40

16,1

100,0
100

. . . А Л ......

СЕ :1

28,3 
410 ‘ 

100,0

t e
91

100,0

15,0
2 1 8

100,0

......2775"
400

100,0

5,7
83

100,0

17,1
248

100,0

100,0 
1.450 

100,0

X2 = 136,91 Р <  0,001 DF = 25 С = 0,293
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2. Студентите од земјоделско потекло најповеќе де- 

војка или младич не бираат од својот земјоделски слој (25,8%), 

туку од работничката класа (37,1%), a најмалку од слојот на 

раководителите (2,5%).

3. Студентите од слојот на администрацијата најче- 

сто меѓусебно ce избираат за девојка, односно младич (37,2%); 

потоа, од слојот на стручњаците (22,3%), a најмалку од слојот 

на раководителите (3,3%), како и од земјоделско дотекло (4,2%)

4. Во однос на студентите од сите други класи и сло- 

еви, студентите од слојот на стручњаците најповеќе, преку по- 

ловината (52,0%), меѓусебе ce бираат за девојки и младичи, a 

за четири пати помалку од слојот на администрацијата (12,6%)

и од работничката класа (14,4%).

5. Студентите со потекло од раководниот слој 45,5%
обкчноза девојка, односно млади^ѓУВираат од својот (раководниот) слој 

потоа од слојот на стручњаците (22,7%), a најмалку од земјо- 

делско потекло (3,0%) .

Во однос на социјалната структура на избираните де- 

војки и младичи (анализа по колони на Табелата 52) уште по- 

релјефно ce забележуваат разликите:

1. Студентите од работничката класа најмногу ce би- 

рани за девојки или младичи од своите колеги припадници на 

работничката класа (56,0%), понатаму далеку помалку, но ре- 

чиси подеднакво од слојот на стручњаците (15,6%) и од земјо- 

делско потекло (14,4%), a најмалку од слојот на администра- 

цијата (4,9%) и слојот на раководителите (5,1%).
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2. За девојки и младичи од земјоделско потекло нај- 

повеќе ce бирани од студенти со истото (земјоделско) потекло 

(45,1%); потоа, од студентите од работничко потекло (30,8%), 

незнатно од истите слоеви иако кај работничката студентска 

младина од слојот на раководителите (4,4%) и од слојот ка ад- 

министрацијата (5,5%).

3. Студентите од слојот на администрацијата како 

девојки и- младичи најповеќс ce преферирани од студентите од 

работничко потекло (31,6%); потоа од слојот ка стручњаците 

(25,7%) и од сопствениот слој (20,6%), a најмалку од земјо-

делско потекло (7,3%).

4. Студентите со потекло од слојот на стручњаците 

преку половината (57,8%) за девојки, односно младичи ce би- 

рани од студентите од своето потекло, потоа од работничко по- 

текло (18,0%), a најмалку од земјоделско потекло (4,8%).

5. Студентите од слојот на раководителите како де- 

војки или младичи најчесто, над две третини (72,3%) ce бира- 

ни од сопствениот слој, a најмалку од слојот на админкстра- 

цијата (8,1%) и од земјоделско потекло (4,8%). Ова ce пока- 

жува како најзатворен слој и во изборот од студектите од дру- 

гите класи и слоеви.

Од оваа анализа и од пресметаните Хи-квадрат тестот 

и коефициентот на контигенција јасно произлегува заклучокот 

дека теориската претпоставка е реално основана, односно со- 

цијалната структура на студентите значајно влијае врз избо- 

рот на девојка или младич така што тој избор претежно ce вр- 

ши во рамките на исто или слично социјално потекло.
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б ) Ставовите_на_студентите_за_значењето 
За.Ј22222а22212_5222£,20 на_студентите
®2_222ü222_^22y22l£2_25S22Z2§5a

Ако во стварноста во меѓусебните однесувања на сту- 

дентите во изборот на друштвото во кое и со кое ќе ги подго- 

твува испитите и ќе го поминува слободното време како и во 

изборот на девојка или младич значајно влијае и ги диферен- 

цира студентите нивната социјална структура, нивното социјал- 

но потекло, како што покажа горнава анализа, интересно е да 

ce види каков е ставот на самите студенти за таквото влија- 

ние, односно дали, при изборот на девојка или младич, треба 

да ce води сметка за нивното соцкјалко потекло. Одговорите 

ка овие прашања ќе ce проследат во следната Табела 53.

1. Студентите од работничката класа најмногу (42,1%) 

сметаат дека при изборот на девојка или младич не водат смет- 

ка за социјалното потекло, потоа, речиси половината од сту- 

дентите од овој одговор "слабо водат сметка" (23,9%), доде- 

ка само 4,9% водат сметка и 8,9% прилично водат сметка за со- 

цијалното потекло на девојката или младичот.

2. Од студентите со земјоделско потекло, исто така 

најмногу ce оние кои "воопшто не водат сметка" за социјално- 

то потекло на своите девојки, односно младичи (46,5%); потоа, 

слабо водат сметка 20,8%, a оние кои прилично водат и мошке 

многу водат сметка ce околу 17,6%.

3. Мошне слични тенденции ce забележуваат и кај сту- 

дентите од кемануелните слоеви кои исто така преку две трети- 
ни воопшто или слабо водат сметка при изборот за девојка или 

младич за нивното социјално потекло.
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ТАБЕЛА - 53

СТАВОТ HA СТУДЕНТОТ BO ВРСКА СО ВОДЕНзЕТО СМЕТКА ЗА 
СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО ПРИ ИЗБОРОТ HA ДЕВОЈКА ОДНОСНО 

МЛАДИЧ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА

i \  с т a в 

i Соци-
• јална cTpyK>v

1
1
1
1
5
1

"Водам
сметка
мошне
многу"

ѕ
3
3
3
3
1

“Прилич“
но"

3
ѕ
3
' ѕ 
! 
1

S
“Обично 1 
водам s 
сметка11!

3
“Слабр J 
водам i 
сметка11 \

"Воопшто 
не водам"

1
3
3
3
3
Вкупно

i Работници
1 5,9 3 8,9 3 20,2 i 23,9 i 42,1 3 1001
11- 24

1
1
L _ 44

1
3
.1. 100 J . A l *  A . 208

3
3

-i.— 595
! Земјоделци

1 7,5 3 10,1 3 15,1 i 20,8 ; 46]Г' 3 TÖÖ1
!
i 12

1
I
1 16

1
3
1 24 ! 33 ! 74

1
3
1___159

1 Администрациј aI1
6,6 1\

5-,1 31
19,0]I 27,3 ]I 53,0 31 Too

Î 8 1 5 23 i 33 1 52 ! 121
' Стручњаци со ! 5,5 3 5,6 1 22,1] 25,6 ] 42,2 îs 100
ј сред. образ. 11 9

1! 11
I1 44 i ___§I__{. 84

13 199
i Стручњаци со 1I 2,5 !ѕ 6,1 !i Ï5,3ÎEl 32,2 i 44,9 11 100
I високо образ. 11 6

i! 15
iI___35__ __Z§__ i. 110 ! 245

i Раководители
3I 3,8 13 8,3 !1 19,7; 27,3 j • 40,9 33 1ÖÖ

i__.__________ _ 3-L- 5 1-L . 11 1 ___36___ i_ 54 33 132

ј Друго
31 9,0 !1 11,0 3I 17,o; 1 8 ,0 ; 45,0 31 100
33 9 31 11 i! 17 ! 18 i 45

33 100
1 9
I CE:

31 5,0 33 7,8
13
i 18,6; 25,4 J 43,2 !1 100

!! 73 11 113
S1 269 ! 368 î 627

33 1.450-L- -L- .1. 1 ___ \

X2 = 32 ,57 Е> «> 0,05 DF = 24 C = 0 ,148

На тој качин овие податоци од Табелата 53 како и 
2Хи-квадратот (X =32,57 Р > 0,05 DF = 24) и коефициентот 

на контигенција (С=0,148) јасно покажуваат дека социјалната 

структура на студентите значајно не влијае врз нивниот став, 

сфаќање за тоа дали треба да ce води сметка за социјалното 

потекло при изборот на девојка или младич. Тука јасно ce по- 

кажува разликата помеѓу стварното, фактичкото значајно влија- 

ние на социјалната структура на студентите врз изборот на де- 

војка или младич и нивниот став и мислење за тоа~дали треба 

да ce води сметка за социјалното потекло на нивните девојки,

односно младичи.



СТАВОТ HA СТУДЕНТИТЕ BO ВРСКА CO ТОА ДАЛИ ПРИ ИЗБОРОТ HA ДЕВОЈКА, ОДНОСНО 
МЛАДИЧ ВОДАТ СМЕТКА И ЗА НЕЈЗИН0Т0, ОДНОСНО СОЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО СПОРЕД СО- 

ЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО HA СТУДЕНТИТЕ И НИВНИОТ УСПЕХ ВО СРЕДНОТО
УЧИЛИШТЕ

ТАБЕЛА - 54

Социјално по- 
текло на сту- 

дентите

Успех во средно- 
то училиште

L т a в н a с т у д е н т и т е

В к y п н 0
Мошн 
гу в 
сме

е мно-
одам
тка

При.
вод«
сме'

пично
ам
гка

Обично
водам
сметка

Слабо
водам
сметка

Воопшто 
не водам

Мануелно

- Одпичен

- Многу добар

- Добар

- Доволен и по- 
правен

5

10

16

10

3.8 

6,1

5.9

7,5

5
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14

3,8

11,1

9,2

10,5
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2 5 , 0

13.5 

18,4

1 9 . 6

26
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31

19,7

24,5

23,3

23,3:
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52

47.7

44.8 

43,2

39,1
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133

100,0

100,0

100,0

100,0

CE : 41 5,9 62 8,9 131 18,7 160 22,9 305 43,6 699 100,0

Немануелно

- Одличен

- Нногу добар

- Добар

- Доволен и по- 
гцзавен

6

7

13

2

3,3

4.2

5.3

1,9

9

10

17

6

5.0 

5,9

7.0

5,8

25

29

50

24

1 3 , 8

17,2

20,5

23,1
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42
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24

33.1

24.8

29.9

23.1

81

81

91

48

44.8

47.9 

37,3

46,1

181

169

244

104

100,0

100,0

100,0

100,0

CE : 28 4,0 42 6,0 128 18,4 199 28,5 301 43,1 698 100,0

Хм = 13,98 Р > 0,005 DF = 12 См= 0,140
Хн = 13,71 Р > 0,005 DF = 12 Сн= 0,138
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Меѓутоа, покрај непосредното поврзување на соци-

јалната структура на студентите како независна варијабла со

нивниот став за (не)водењето сметка при изборот на девојка

или младич за нивното социјално потекло, како зависна вари-

јабла, ме интересираше и комбинираното дејство на социјал-

ното потекло на студентите и нивниот успех во средното учи-

лиште врз овој нивни став (Табела 54).

• Од табелата јасно'ce гледа, без разлика и на соци-

јалното потекло ,и успехот на студентите во средното училиште,

нивните ставови значајно не ce диференцираат што го потврду-

ваат и двата пресметани Хи-квадратк и тоа за студентите од
2мануелно потекло (X м=13,98 Р >  0,05 DF == 12) и од нема- 

2нуелно (X н=13,71 Р >  0,05 DF = 12) и двг1та коефициенти 

на контигенција (См = 0,140, односно Сн = 0,138).

3_а_к_Лиу_ч_о__к

Социјалната структура на студентите мошне значајно 

влијае врз омеѓувањето на друштвото на студентите во кое нај- 

често ги остваруваат своите потреби за други луѓе, за други 

колеги, друштво во кое најчесто студентите го поминуваат сво- 

ето време и тоа: на факултетот, високошколската установа, во 

библиотеката, во помагањето за подготвување на испитите, во 

студентскиот дом, во ресторанот, во заедничката посета на ки- 

но, кокцерт и други заеднички спортски и културни друштва и

манифестации.
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Социјалната структура значајно влијае врз изборот 

на најдобриот другар со кого најповеќе ce дружи во таа сми- 

сла што најчесто за најдобри другари ce избираат или facto 
самата ситуација наметнува другари од сопственото или мошне 

блиското социјално потекло. Во оваа смисла може да ce каже де- 

ка разликите меѓу студентите од немануелните слоеви во избо- 

рот на нивните најдобри ce поголеми отколку разликите меѓу 

студентите од работничките■слоеви, но сепак тие не ce толку 

големи и значајни колку што ce разликите меѓу студентите од 

различните класи и слоеви, односно дека разликите меѓу сту- 

дентите од работничката класа и студентите од немануелните 

слоеви во нивното другарување ce многу поголеми и позначај- 

ни. При тоа во другарувањето, односно во изборот на најдо- 

бар другар постои поголема затвореност меѓу студентите од не- 

мануелните слоеви во однос на студентите од мануелно потекло.

Комбинираното дејство меѓу социјалното потекло на 

студентите и нивниот успех во средното училиште врз изборот 

на најдобриот другар ce покажува како мошне позначајно и по- 

влијателно социјалното потекло колку успехот во средното учи- 

лиште.

Социјалната структура на студентите значајно вли- 

јае и во другкте неформални односи меѓу студентите меѓу кои 

таа значајно влијае и врз кивното меѓусебно помагање во сту- 

дирањето во подготвувањето на испитите на тој начин што во 

позначајна мера студентите од исто или слично социјално по- 
текло ce здружуваат за заедничко подготвување на испитите во 

текот на нивното студирање.
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Влијанието на социјалната структура на студентите 

ce изразува и во нивното користење на слободното време така 

што изборот на друштвото на своите колеги - студенти во кое 

и со кое ce поминува слободното време, така што во најголе- 

миот број случаи-се избира друштво од сопственото социјално 

потекло или на него мошне блиско.

Во рамките на изборот на друштвото, (другарите и 

другарките) со кое ce поминува слободното време посебно зна- 

чајно место зазема изборот на девојка или младич. Социјална- 

та структура на студентите и во тој поглед значајно влкјае 

така што тој избор претежно ce врши во рамките на исто или 

слично социјално потекло.

Ваквото фактичко дејствување на социјалната структу- 

ра во неформалните односи на студентите, т.е. во нивниот кон- 

кретен живот мошне значајно ce разликува, одн:осно отстапува 

од нивниот став, мислење, гледиште за водењето сметка за со- 

цијалното потекло на девојката или младичот со тоа што, без 

разлика на нивната социјална структура, тие најчесто ce изја- 

снуваат дека не водат или слабо водат сметка за социјалното 

потекло на својот младич, односно девојка.

Овде јасно ce согледува влијанието на социјалната 

структура во целокупниот општествен живот, за што стана збор 

во претходниот дел (IV).
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3. ВЛИЈАНИЕТО HA СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА 
ВРЗ УСПЕХОТ HA СТУДЕНТИТЕ

У_в_о_д

Ce претпоставува дека социјалната структура на сту-

дентите влијае и врз нивниот успех во студиите. Основата за

ваквата претпоставка претставуваат резултатите на истражува-

њето за социјалната структура на учениците во средните учили-

шта што го реализирав во учебната 1969/70 година, a пред тоа

и резултатите на едно анкетно испитување на Републичкиот за-

вод за статистика на Македонија за успехот на средношколската

младина во учебната 1953/54 година. Овие истражувања покажаа

дека учениците од повисоките немануелни општествени слоеви во

поголема мера покажуваат подобар успех и помалку послаб успех

во однос на мануелните слоеви. Во извесна смисла исклучок од

оваа правилност направиле учениците од земјоделско потекло на

матурскиот испит во учебната 1953/54 година, кога покажале по-

добар општ успех во однос на ученнците од другите мануелни и

немануелни слоеви. Овој исклучок ce објаснува со поострата

селекција што ja претрпеле овие ученици во претходните годи-

ни на школување, така што оние што го продолжиле школувањето
13/веројатно биле понадарени и поамбицкозни. Понатаму, со ог-

лед на фактот што на определен начин во претходните поглавја,

особено во поглавјето за влијанието на социјалната структура

врз изборот на видот на високото образование ce направи обид

да ce покаже дека социјалната структура на учениците од сред-

ните училишта ce репродукува и на високото образование, одно-

13/ Вид„ Георгиевски м-р П., Социјалното потекло... оп. цит. 
с. 180.
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сно дека оваа последната прокзлегува од првата и дека во не- 

кои точки уште повеќе е заострена, уште повеќе насочува кон 

реалноста на поставената претпоставка.

Во конкретната формулација на хипотезите, оваа прет- 

поставка доби ваква форма: социјалната структура влијае врз 

успехот на студентите во студиите така што студентите од ра- 

ботничките и земјоделските слоеви покажуваат понезадоволите- 

лен успех. од студентите со-потекло од немануелните слоеви.

Ваквите разлики ce претпоставуваат пред cé поради 

поповолните услови за учење, студирање и воопшто за живеење 

што ги имаат студентите од немануелните слоеви отколку нивни- 

те колеги од мануелно потекло.

Влијанието на социјалната структура на студентите 

врз нивниот успех во студиите ce расчленува и на влијанието 

на просечниот месечен доход и степенот на образование на нив- 

ните родители. Нивното влијание ќе ce анализира одвоено, но 

и комбинирано.

Ce разбира дека врз успехот на студентите во текот 

на нивното студирање влијаат и низа други чинители од кои, 

сметам дека ce значајни следните: регионалното потекло на сту- 

дентите, видот на завршеното средно училиште, успехот во сред- 

ното образование, видот на. високото образование што ce студи- 

ра и половата структура на студентите.

Социјалната структура на студентите и овие приведе- 

ни чинктели влијаат и врз времетраењето на студиите.
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a) §£21а22222_2а_22Ц2222Ѕ22а_22ЕУ*£2УЕа_222У2Е2521_^а_2'ЕУ'5252и22 12_ï2î£2Z_îî2_2ZZlдиите-

Во анкетата на студентите беа опфатени сите студи- 

ски години, оттука студентите од прва година кога ce спрове- 

дуваше анкетата cé уште немаа полагано испити, па затоа за 

нив не ce однесува просечната оценка, иако во табелите ce 

внесенк податоците и за оваа студиска година за да може да ce 

пресметаат мерките на значајност на разликите.

Врз основа на податоците во Табелата 55 кои го по- 

кажуваат влијанието на социјалната структура на студентите 

врз нивниот успех може да ce констатира следното:

1. Ако ce запостават податоците во првата колона за

сите редови во која нема податоци за просечната оценка бидеј- 

ќи студентите ce од прва година, тогаш во првкот ред, т.е. 

студентите од работничко потекло покажуваат најголемо учес- 

тво кај групата просечна оцена која ce движи од 6,01-7,0 

(29,8%); потоа слични оценки ce забележуваат во средната гру- 

па од 7,01-8,0 (10,1%) и во најниската група 6,0 (9,5%).

2. Студентите од трите слоја - земјоделскиот, адми- 

нистративниот и од стручниот со средно образование покажуваат 

мошке слична тенденција во нивниот успех во студиите. Имено, 

тие во однос на студентите од работничко потекло помногуброј- 

ни ce во просечната оценка во групата од 6,01-7,0, што ce дви- 

жи од 32,7% кај студентите од слојот на стручњаците со средно 

образование до 34,6% кај студентите од земјоделско потекло. 

Нивното учество е мошне слично и во другите групи на просеч- 

ни оценки така што, на пример, во највисоката група на оценки
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ТАБЕЛА - 55

ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА ЗА ВРЕМЕ HA СТУДИРАЊЕТО СПОРЕД 
СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ

таа подеднакво изнесува кај студентите од земјоделско потекло 

и од административниот слој (2,5%), a нешто е повисоко кај 

студентите од слојот на стручњаците (3,5%). Кај овие послед- 

ните исто така учеството во просечната оценк£1 во групата no- 

Mery 7,01-8,00 е поголемо (13,1%) и тоа повеќе во однос на 

студентите од земјоделско потекло (10,1%), отколку во однос 

на студентите од административниот слој (12,4%).

3. Студентите со потекло од слојот на стручњаци со 

високо образование и од раководниот слој покажуваат меѓусеб- 

на слична тенденција во успехот во студиите со општа карак- 

теркстика на повисок, подобар успех, односно поголема заста-
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пеност во повисоките групи на просечна оценка во однос на с т у  

дентите од другите општествени класи и слоеви. Имено, во ка- 

тегоријата на просечен успех од 7,01-7,00 од вкупниот број 

студенти од слојот на стручњаците со високо образование има 

19,6%, што е за близу десет процентуални поени повеќе во од- 

нос на студентеите од работничко и земјоделско потекло; кај 

студентите од .слојот на раководителите тоа учество изнесува 

15,9%, додека пак студентите од двата овие слоја во највисо- 

ката група на просечни оценки (8,01-10,0) учествуваат со око- 

лу 8,3%, што е за околу два пати поголемо процентуално учес- 

тво во однос на студентите од работничко потекло, и за над 

три пати повеќе во'однос на студентите од земјоделско потек- 

ло и од слојот на администрацијата.

4. Значи, позначајните разлики во просечниот успех

на студентите ce наоѓаат помеѓу студентите од слоевите заклу-

чно со слојот стручњаци со средно образование и студенткте од

слоевите на стручњаци со високо образование и од слојот на
2раководителите. Пресметаните мерки на значајност (X =37,69 

Р <  0,05 DF = 24 С = 0,159) покажуваат дека социјалната 

структура на студентите има определеко влијание врз успехот 

во нивните студии, но тоа влијание е мошне послабо во однос 

на нејзиното влијание врз изборот на видот на високото обра- 

зование и врз нивното другаруваше.

Успехот на студентите од работничко и посебно земјо- 

делско потекло значајно ce доближува и е сличен со успехот на 
студентите од немануелно потекло, особено на студентите од 

слојот на администрацијата и од слојот на стручњаци со средно
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образование. Како може да ce објасни ова? Најверојатно причи- 

ните лежат во тоа што кај студентите од земјоделско, па и ра- 

ботничко потекло е извршена мошне поостра селекција во прет- 

ходните степени на образование (пред cé средното, па донека- 

де к основното). На тој начин, на факултетите и вишите школи, 

што покажаа и податоците за нивната застапеност која е мошне 

помала во поглед на застапеноста на нивните класи во вкупно- 

то население, доколку таа ce спореди со учеството на студен- 

тите од немануелните слоеви, остануваат да студираат поспосо- 

бните и поамбициозните.

И покрај податоците во претходната табела кои пока- 

жуваат определено влијание, на социјалката структура на сту- 

дентите врз нивниот успех, но не така изразено, сепак, инте- 

ресно е да ce види дали таквото влијание можеби е поизразено 

во рамките на студентите од работничката класа, односно во 

рамките на студентите од немануелно потекло (Табела 55-а).

Самите податоци во Табелата 55-а, како и Хи-квадра-
2 2тите за двете гр^пи мануелни (Хм =6,32 Р>" 0,0 5 и Х н =

7,53 Р >  0,05 DF = 8) покажуваат дека не постојат значај- 

ни разлики помеѓу одделните групи, односно коесђициентите на 

контигенција ~CÇm  = 0,112 и Сн = 0,103_)јасно покажуваат дека 

не постои корелациска врска во двете групи помеѓу припадноста 

на слоевите како независна варијабла и просечната оценка во 

текот на студиите како зависна варијабла. Оттука следи зак- 

лучокот дека социјалната структура на студентите има извесно 

влијание врз нивниот успех во студирањето, со напомена дека 

разликите ce поизразени меѓу студентите од работничко потек- 

ло и студентите од немануелните слоеви, отколку во рамките 

на секоја од овие класи и слоеви разлики ce и безначајни.
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ТАБЕЛА - 55-а

ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНА HA СТУДЕНТИТЕ BO ТЕКОТ HA СТУДИИТЕ 
СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA СТУДЕНТИТЕ ОД МАНУ- 

ЕЛНО РАБОТНИЧКО И НЕМАНУЕЛНО ПОТЕКЛО

1
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Хм = 6 ,32 p > 0,05 DF = 8 п £ II o ■ч 1 1 2

Хн = 7 ,53 p > 0 ,05 DF = 8 Сн = 0 ,103

Анализираните податоци за влијанието на социјалната 

структура на студентите врз нивниот успех во текот на студиите 

ce добиени врз основа на анкетното испитување што го реализи- 

рав во учебната 1974/75 година и тоа врз основа на исказите 

на самите анкетирани студенти. Но уште порелевантен показа- 

тел за влијанието на социјалната структура врз успехот на сту- 

дентите претставуваат податоците за дипломираните студенти до- 

биени со обработка на нивните студентски картони, a кои ce из- 

кесени за две учебни години во Табелата 56. Во оваа табела по- 

крај влијанието на социјалната структура врз просечната оцен- 

ка на дипломираните студенти можат да ce забележат и опреде-

лени промени за период од четири-пет години.



ТАБЕЛА - 56
УСПЕХОТ HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ" СПОРЕД НИВНАТА СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА

ИЗВОР: Податоците ce добиени врз основа на рачна обработка на сту- 
дентските картони за дипломираните студенти на Универзитетот 
"Кирил и Методиј" во Скопје за учебните години од 1969/70 до 
1973/7** година. Во понатамошната анализа сите податоци што 
ce однесуваат за дипломираните студенти и за времетраењето 
на студиите ce добиени на овој начин.

540
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Студентите од слојот на стручњаците во двата пери- 

оди покажуваат најдобар успех во однос на дипломираните сту- 

денти од другите класи и слоеви„ Имено, тие имаат значајно 

помало учество во најниската категорија на просечен успех во 

двата периоди (46,9%, односно 41,5%) што ce движи за околу 

дваесет процентуални поени помалку во однос на студентите од 

земјоделско потекло (67,5 : 61,5%), односно над десет такви 

поени во однос ка студентите од работничко потекло (62,9 : 

51,9%) и за седум-осум процентуални поени помалку во однос 

на студентите од слоевите на администрациja и раководители- 

те (54,3 : 48,0%) .

Во втората колона на Табелата 56, т.е. во катего- 

ријата на просечна оцена од 7,01-8,00 постојат определени 

разлики меѓу студентите од различните класи и слоеви, но тие 

речиси не ce значајни. Би можело д£ ce рече дека постојат по- 

значајни разлики во успехот во двата периоди на студентите од 

иста класа илк слој. Така учеството на студентите од работ- 

ничко потекло во оваа категорија на просечна оцена во учеб- 

ната 1969/70 година изнесува 25,2%, a во учебната 1973/74 го- 

дина 34,1%, т.е. порасна за девет поени, кај студентите од 

земјоделско потекло порасна од 23,5% на 28,7%; кај слојот на 

стручњаците од 25,0% на 31,7% и кај административниот од 31,6 

на 33,4%.

Разликите во двете најуспешни категории дипломира- 

ни студенти, особено во категоријата од 8,01-9,00 повторно 
доаѓаат до израз и тоа е најголемо учество на студентите од 

слојот на стручњаците (25,0 : 17,0%), што е за петнаесет про-
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центуални поени повисоко од студентите од работничката класа 

во учебната 1969/70 година, и за девет во учебната 1973/74 

година (10,7 : 8,1%); понатаму, за 19 поени во учебната 1969/ 

година и десет во учебната 1973/74 година, во однос на студен- 

тите од земјоделско потекло (6,7 : 7,0%) и за 16 поени во пр- 

вата и три поени во втората учебна година во однос ка студен- 

тите од административниот и раководниот слој (9,0 : 13,7%).

• Од анализата на овие податоци може да ce констатира 

дека социјалната структура на студентите влијае врз нивниот 

успех во студиите така што студентите од немануелните слоеви , 

особено од слојот на стручњаци покажуваат знатно подобар у с- 

пех отколку студентите од работничко и земјоделско потекло.

Во теориската рамка на истражувањето е претпоставе- 

но дека и доходот на семејството влијае врз успехот на сту- 

дентите. Дали и колку влијае оваа независна варијабла треба 

да покаже анализата на податоците во Табелата 57.

Во категоријата до 250,00 динари по член на семеј- 

ство највисоко учество имаат студентите со просечен успех no- 

Mery 6,01-7,00 (36,9%), додека во другите групи на просечни 

оценки нивното учество е речиси минкмално.

Во втората категорија на просечен месечен доход по 

член на семејство (250,01-500,00 динари), исто така најголе- 

мо учество на студенти има во групата на просечни оценки no- 

Mery 6,01 — 7,00 (27,4%) , но истовремено позначајно е нивното

учество и во повисоките групи на оценки, особено во групата 

помеѓу 7,01-8,00 (12,1%).



ТАБЕЛА - 57
ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ДОХОД ПО

ЧЛЕН HA СЕМЕЈСТВО

.  Просечна оцена за време 
^^~’~~-~-»Јнастудирањето 
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250,01-500,00
58,7

143
24,1

9,2
28

„„1 9 *1  „

h 27,5 
84

18,8

12,1
37

19*6

2,9
9

19,1

1,7
5

18,5

100,0
306

___ 21^1____

500,01-750,00
52, Т 

125
21,2.........

10,8
32

21,8

29,3
87

19*5

13,1
39

20,6

3,5
10

21,3

'  1,3
4

14,8

100,0
297

20,5

750,01-1.000,00
39,7

106
17,9.........

8,8 ' 
23

36,0
96

21,5

11,8
31

16,4

3,5
9

19,1

0,7
2

7,4

100,0
167

16,4

1.000,01-1.250,00
35,0

42
7,1

15,0
18

12,2

29,2
35

7,8

1б,7
20

10,6

3,3
4

8,5..........

0,8
1

3,7........:

100,0
120

_____8*3____

1.250,01-1.500,00
35,0

34
! 5,7

8,0
8

....... 5,4

35,0
34

7,6

21,0
21

11,1

2,0
2

4,3

1 ,о :
1

3,7........

100,0
100

.....

1.500,01-1.750,00
5Т,8 

23 
3 *9

3,6
2

____ 1*4____

25,5
14

..„3*1  „ „

20,0
11

5,8

3,6
2

__ 4*3 ___

5,5
3

11,1

100,0
55

....... 3*8____

1.750,01 и повеќе
4Г,8

33
___5*5..........

9,1 1 
7

18,2 1 
14

. „ Ј * 1  . . . .

10,5
8

4,2 _

7,8
6

12,8

11,7 :
9 :

33*4

100,0
77

....... 5*3____

Нема доход и б.о,
35,7

65
11,0

.......
13,7
25

17,0

зб,з
66

. „ i 4*L_k__

11,0
20

10,6

2,2
4

. 8,5______

1,1
2 : 

7,4_____

100,0
182

12*6

ВКУПНО Ï
50,9

593
100,0

10,1
147

100,0

30,8
447

100,0

13,0
189

100А0

3,3
47

100,0

!,9 
27 

1 ооАо

100,0
1,450
100,0

X2 = 61,74 Р <  0,001 DF = 28 С = 0,202
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Овде може да ce забележи една општа тенденција и 

карактеристика која ce состои во тоа што во сите категории 

на просечен месечен личен доход по член на семејство најброј- 

ни ce, односно најголемо учество имаат студентите во група- 

та на просечни оценки меѓу 6,01-7,00, што ce движи од 18,2% 

во најниската категорија, но со мошне значајни варијации во 

овој распон меѓу различните категории на доход.

- Во следната група' на просечни оценки од 7,01-8,00 

cé до претпоследната категорија ка просечен месечен доход по 

член на семејство учеството на студентите ce зголемува со зго- 

лемувањето ка просечниот месечен доход по член на семејство, 

движејќи ce од 4,4% во најкиската (до 250,00 динари) до 21,0% 

во категоријата ка доход од 1.250,01-1.500,00 динари.

Во најуспешните групи на оценки cé до категоријата 

на просечен месечен доход по член на семејство од 1.250,01 - 

1.500,00 динари, не постојат значајни разлики, додека во две- 

те задни, особено во највисоката категорија 1.750,01 и пове- 

ќе нивното учество е нагло зголемено од 7,8% во групата на 

просечни оценки помеѓу 8,01-9,00 и на 11,7% во групата од 

9,01-10,0 .
На тој начин податоците во Табелата 57 посматрани 

од аспект на просечниот месечен доход по член на семејство 

покажуваат дека тој (семејниот доход) кма значајно влијание 

врз успехот на студентите.

Ако податоците во Табелата 57 ce посматраат од ас- 

пе.кт на групите просечни оценки (т.е. по колони) тогаш јасно 

ќе ce забележи дека со незнатни отстапувања најдоминантно уче
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ство, без разлика на групата просечни оценки покажуваат сту-

дентите чии семејства според просечниот месечен доход по член

на семејство ce наоѓаат во категориите од 500,01-750,00 дина-

ри и од 750,01-1.000,00 динари, но и во најуспешната група

(9,01-10,0) доминираат студентите од највисоката категорија

на доход - 1.750,01 и повеќе (33,4%).

Врз основа на оваа анализа на податоците како и врз
2основа на. значајноста на Хи-квадратот (X =61,74 Р <  0,001) 

е потврдена хипотезата за влијанието на доходот на семејство- 

то на студентите врз нивниот успех во студиите кое ce изразу- 

ва во насока што оние со повисок доход покажуваат и подобар 

успех.

Слични резултати за влијанието на доходот врз успе-

хот на студентите доби и Велимир Томановиќ. Тој врската поме-

ѓу доходот на семејството ja покажува врз категоријата на нај-

усепшните и најнеуспешните. "Категоријата студенти кои ce нај-

бројни, супер одлични (просек 9,51-10,0) три до четири пати

е почеста кај најимотните групи; кога ce посматраат студентите

кои имаат одличен успех во целина (а тоа ce оние кои имаат про

сек на оцекк преку 8,5), разликите ce осетни: такви во најимо-

тните групи има 15,4%, a во другите околу 7,0%, што значи двој

но помалку. На друга страна меѓу студентите кои имаат најслаб

успех, има најмалку оние од најдобро стоечките групи (според
14 /стандардот): 34,9 : 44 - 46% во другите групи". '

14/ Tomanoviđ V., Socijalna struktura učenika i studenata u 
Srbiji, Institut društvenih nauka, Beograd, 1969, Sv. IV, 
s . 5 9 — 6 3 .
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За влијанието на степекот на образование на татков- 

ците на студентите врз нивниот успех податоците ce изнесени 

во Табелата 58.

Kora ќе ce погледа оваа табела веднаш ce забележу- 

ва слична тенденција како во претходната табела, т.е. како 

кај податоците за влијанието на просечниот месечен доход по 

член на семејство. Имено, најголемо учество на студентите, 

без разлика на степенот на-образование на нивните татковци, 

имаат во групата на просечни оценки помеѓу 6,01-7,00 што всуш- 

ност ce покажува меѓу доволен и добар. Тоа учество ce движи 

од 25,1% кај студентите чии тактовци имаат високо образова- 

ние, па до 40,0% кај студентите чии татковци имаат гимназија 

(не сметајќи ja тука онаа категорија студенти чии родители 

ce неписмени, бидејќи е мошне малубројна).

Учеството на студентите во најниската група ка про- 

сечни оценки (6,0) ce движи од 6,1% кај студентите чии тат- 

ковци имаат гимназија, па cé до 12,2% кај студентите чии ро- 

дители имаат осумгодишно образование.

Во категоријата на просечни оценки од 7,01-8,00 по- 

значајно учество покажуваат студентите чии татковци имаат ви- 

шо или високо образование (18,6%), во однос на студентите чии 

татковци имаат помало образование(на пример кај окие со осум- 

годишно образование - 9,8%, или четврто основно - 10,5% или 
училиште за квалификувани работници - 10,6%).

Застапеноста на студентите чии татковци имаат висо- 

ко образование во двете најуспешни групи на студенти од 8,01 • 

9,00 и од 9,01-10,00 е за два-три патк поголемо (7,6% и 6,0%)



ТАБЕЛА - 58
ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА ЗА ВРЕНЕ HA СТУДИИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ HA 0БРА30ВАНИЕ HA СТУДЕНТИТЕ

Просечна оценка за 
на студ*

Обра-
зование на таткото^—

Ha 1 г о д , 
! е :

6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 B K y  П Н 0

Неписмен
Ï5,3

2
,___П*3...

35,7
5

. _ _ _ з Ј__
52,9

6
7,1

1
0,5

- -
1ÖÖ

14

.... 1 J ..........

Самоук
51,3

20 
3 *4

10,3
b

2,7

...
2 5 , 6

10
... 2,2 ...

12,S 
5

2,6
-

100
39

........2*3..........

Четири основно учил.
45,5

115
■19,1*

9,3
23

15.6

32,0
79

17,7

10,5
26

13,8 .

1,2
3

6,4

о,5
i

3,7 __

100 i 
247

...... 17,0 ......

Осумгодишно училиште
5б,5

33
1бА7

Ï2,2
30

20,4

32,2
79

.__J.ZiZ.___

9,ô
24

_-_I2*Z_„__

2,4
6

12,8

2,8
7

25*9

100
245

16,9

Училиште за КВ ра- 
ботници

55,9
53__§д9... .

9,7
11
7,9

25,7
29

_____ 6,5

10,5
12
6,3

6,2
7

. 15,9........

• 0,9 
1._3,7__ __

100
113.... 1Л..

Училиште за ВКВ ра- 
ботници

5о,з
62

10*5

11,0
17

33,s 
52 

11,6

12,3
19

_ - _ 1 П Ј _ п _.

1,9
3__ § г4 ........

0,5
1

L.jj.....
100

154
10*6

Средно стручно учил.
50,9

95_1 § * 2__

__
9,9

23_1 5 * 6__
31,5

73
. _ _ J § * 3  ...

13,8
32

16,9

3,9
9

___12*1........

100
232

... 1§,п.....
Гимназија

Зб,9 i 
24

,__jj...
5,i

b

__2*Z__
5o,o

26...5*8_____

12,3
8

4*2

1,5
1

2,1

Г 3>i
2

„___ZJ.....
100

65
L... 5*§.....

Виша школа
35,9

52

,___§*§...
9,7

14__ 9 * 5_
31,7

46
10,3

lS,6
27

14,3
2,1

3___ЈЈ___ _
2,1

3

_ _ Ј 1 Ј _ _ .......

100
145

.......10*0___......

Висока школа (факул.)
35,0 

6 b
7,5

14

__ 9 * 5_
25,1

46
10,3

1Ö, 6 
34 

18,0

7,6
14

29*8

б,о
11

40,8

100
183

12,6

Друго

_
53,S 

7__1.2...
15,5

2.1.4.

7,7
1

0.2

7,7
1

__п.5__
13,0

189
100

7,71
_________
47

100

7,7
1

____2Л___„__
Тбб

13
........ 0 * а „ _ ......

ВКУПН0: 5o,9
593
100

10,1
1*7

100

3 0 , 8
447

100

1,8
27

100

100 i
1.^50
100

X2 = 66,38 Р <  0,001 DF = 28 С = 0,209
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во одкос на студентите чии татковци имаат понизок степен на 

образование, со исклучок на студентите чии татковци имаат 

училиште за квалификувани работници, a кои ce наоѓаат во гру- 

пата на просечни оценки од 8,01-9,00.
2Од оваа анализа од пресметаниот Хи-квадрат (X =66,36

Р < 0,001 DF = 28) како и врз основа на податоците за вли-

јанието на степенот на образование на мајките на студентите

кои покаж-уваат мошне слична тенденција и речиси потполно ист
2степен на разлики (Вид. Прилог 24 - X =66,19 Р <  0,001 DF=20 

може да ce заклучи дека ce прифаќа хипотезата за влијанието 

на степенот на образование на родителите на студентите врз 

нивниот успех во студиите така што студентите чии родители 

имаат повисок степен на образование поизразено имаат и по- 

добар успех и покрај тоа што ова влијание на образовната 

структура на р^одителите на студентите врз нивниот успех е 

послабо отколку врз нивниот избор ка видот на високото обра- 

зование и помалку отколку врз успехот во средното образова- 

ние.

Ако ce комбинираат влијанијата на социјалното по- 

текло на студентите и просечниот месечен доход по член ка се- 

мејство како независни варијабли врз просечната оценка во те- 

кот на студките како зависна варијабла (Табела 59), може да 

ce забележи дека иако постојат извесни разлики во дејствува- 

њето на доходот одделно во рамките на социјалното потекло на 
студентите, сепак, тие разлики кои ce создаваат под дејство 

на просечниот доход по член на семејство не ce толку значај- 

ки. Така на пример, ако ce изземе категоријата без доход, од- 

носно "семејството е земјоделско", тогаш во категоријата сту-



ТАБЕЛА - 59
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА HA СТУДЕНТИТЕ ЗА ВРЕМЕ HA СТУДИИТЕ СПОРЕД НИВНОТО СОЦИЈАЛНО 
ПОТЕКЛО И ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ДОХОД ПО ЧЛЕН HA СЕМЕЈСТВОТО

Просечен месечен до- 
ход по член на се- 

мејство

П р с3 С €\ ч н a о ц е нi a
Социјално по- 

текло
Нема оцена 
бидејќи и 
на 1 год.

É> ,00 6,01-7,00 7,01-8,00 ' 8,01 -10,00 В к y’ П Н 0

- до 500,00 дин. 128 48,8 22 8,4, 73 27,9 29 11,1 10 3,8 262 100,0

Мануелно
- 500,0 1 - 1 .000,00 107 42,6 23 9,2 79 31,5 27 10,7 15 6,0 251 100,0

- 1.000,01 и повеќе 26 48,1 4 7,4 17 31,5 4 7,4 3 5,6 54 о о о

- Семејството е 
семјоделско 52 39,4 18 13,6 46 34,9 14 10,6 2 1.5 132 100,0

9

CE: 313 44,8 67 9,6 215 30,7 74 10,6 ,30 4,3 699 100,0

- до 500,00 дин. 33 44,6 7 9,4 21 28,4 9 12,2 4 5,4 74 100,0

- 500,01-1.000,00 115 38,6 30 10,1 102 34,2 41 13,8 10 3,3 298 100,0
Немануелно - 1 .000,01 и повеќе 105 35,8 30 10,2 79 27,0 55 18,8 24 8,2 293 100,0

- Семејството е 
земјоделско 6 18,2 5 15,2 14 42,4 5 15,1 3 9,1 33 100,0

СЕ : 259 37,1 72 10,3 216 30,9 110 15,8 41 5,9 698 100,0

Хм = 11,60 Р > 0,05 DF = 12 0 =  0,127
Хн = 19,08 Р > 0,05 DF = 12 Си= 0,163
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денти од мануелно потекло разликата во највисокото и најнис- 

кото учество во групата просечни оценки - 6,0, ce движи од 

7,4% во категоријата 1.000,01 и повеќе до 9,2% во непосред- 

но пониската категориja - од 500,01-1.000,00 динари. Слични 

мали разлики постојат и во другите групи на просечни оценки 

за што и зборува не значајноста на Хи-квадратот на ниво од 

0,05 (Хм = 11,60 Р > 0,05 DF = 12; См - 0,127), што 

е речиси сосема слично и e ö ' рамките на студентите од неману- 

елно потекло (Хн = 19,08 Р > 0,05 DF = 12 Сн = 0,163).

Од ова може да ce индицира заклучок дека социјал- 

ното потекло на студентите поизразено и позначајно влијае врз 

нивниот успех во студиите отколку што е доходот на семејство- 

то по член во рамките на мануелното или немануелното потекло, 

бидејќи одвоено, без комбинирано дејство со него (социјално- 

то потекло) просечниот доход по член на семејство значајно 

влијае врз успехот на студентите.

Доколку, пак, ce комбинира дејството на социјално- 

то потекло со степенот на образование на татковците на сту- 

дентите врз нивниот успех во студиите (Табела 60) ќе ce за- 

бележи дека определени разлики и диференцирање на студентите 

во нивниот успех како според социјалното потекло, така и спо- 

ред степенот на образование на нивните татковци. Така на при- 

мер ако ce споредат исти степени на образование од различно 
социјално потекло веднаш ќе ce уочат следните разлики:

1. Кај студентите од мануелно потекло степенот на 

образование на нивните татковци ce движи од "до ̂ четири одде- 

ленија" (269) и завршува со средно стручно образование и гим- 

назија, a кај немануелните (263) најбројни, најзастапени ce



ТАБЕЛА - 60
ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД НИВНОТО СОЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО И СТЕПЕНОТ 

HA 0БРА30ВАНИЕ HA НИВНИТЕ ТАТКОВЦИ
Степен на образова- 
ние на таткото на 

студентот

У с п <3 X в о с т У_Д_и_ a њ е т о
Социјално потек- 

ло
Нема оцена 
бидеј ќи е 
на 1 год.

6,00 6,01 -7,00 7,01-

оо*оо 8,01--10,00 В к y п н о

- До и четири одде- 
ленија основно 123 **5,7 25 9,3 87 32,3 30 11,2 4 1,5 269 100,0

- Осумгодишно учил. 69 42,9 17 10,6 52 32,3 16 9,9 7 4,3 161 100,0
Мануелно - Средно-стручно и 

гимназија
128 48,7 : 25 9,5 76 28,9 28 10,6 6 2,3 263 100,0

- Вишо и високо 3 50,0 ј - - - 3 50,0 ј 6 100,0

СЕ: 323 46,2 67 !
- - г  -  4

9,6
_____

215 30,7 74 10,6 20 ; 2,9 ; 699
.......

100,0 
I________

- До и четири одде- 
ленија основно

8 42,1 * | 21,6 6 31,0 5,3 - - 19 100,0

- Осумгодишно учил. 23 33,8 11 16,2 22 32,3 8 11,8 4 5,9 68 100,0
Немануелно - Средно-стручно и 

гимназија 108 38,7 27 9,7 97 34,8. 40 14,3 7 2,5 279 100,0

- Вишо и високо 120 36,2 ; 30 9,0 91 27,4 61 18,4 30 9,0 332 100,0
»

CE; 259 37,1 I
72 10,3 216 30,9 110 15,8 41 5,9 698 100,0

Хм = 40,31 Р < 0,001 DF =12 См = 0,233
Хн = 24,27 Р < 0,001 DF =12 Сн = 0,183
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студентите со средно-стручно образование, гимназија и со ви-

шо и високо образование (332). Поради тоа споредувањето на

двете категории на образование "до и четири одделенија основ-

но" и "осумгодишно основно" во двете групи на социјално по-

текло и покрај сличноста на тенденциите не е толку реална по-

ради незнатниот број во немануелната група, како што и кате-

горијата "вишо и високо образование", поради што е неспоред-

лива со истата во мануелната група која фактички и не пос-

тои. Токму од овие причини произлегуваат и определени значај-

ни разлики во влијанието на степенот на образование на тат-

ковците на студектите што го покажуваат и Хи--квадратите за
2двете групи на социјално потекло (Хм = 40,31 Р < 0,001 

DF = 12 и Хн = 24,27 Р > 0,05) .

Оттука пореална споредба претставува категоријата 

на студенти чии татковци имаат средно образование од двете 

групи на социјално потекло поради и сличноста на нивниот број 

(263 : 279). Така во првата група на просечна оценка 6,0 (до~ 

волен) не постои значајна разлика ка застапеноста на студен- 

тите чии родители имаат средно стручно училиште и гимназија, 

a кои ce од различно социјално потекло (9,5 ; 9,7%). Во вто- 

рата група на просечна оценка од 6,01-7,00, позначајна за- 

стапеност покажуваат студентите од истата образовна категори- 

ja на татковци од немакуелно потекло (34,8 : 28,9%), што е за 

околу шест процентуалки поени; понатаму, во категоријата на 
просечни оценки помеѓу 7,01-8,00 разликата е за околу четири 

поени во полза на студентите од немануелно потекло (14,3 : 

10,6%), додека, пак, во последната и истовремено највисока
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категорија на просечни оценки (8,01-10,0) не постојат разли- 

ки, но и нивното учество е минимално (2,5 : 2,3%).

Од ова може да ce извлече констатацијата дека со- 

цијалното потекло на студентите и степенот на образование на 

нивнкте татковци влијаат врз просечниот успех во студиите во 

иста насока и дека ова комбинирано влијание е позначајно от- 

колку што е комбинираното влијание со просечниот доход по 

член на семејство.

Интересно би било да ce согледа комбинираното деј- 

ство меѓу социјалното потекло и вкдот на високото образова- 

ние на студентите врз нивниот успех во текот на студиите (Та- 

бели 61 и 61-а).

Податоците во Табелата 61 јасно покажуваат дека ви- 

дот на високото образование на студентите во двете групи на 

социјално потекло значајно влијае врз нивнкот успех во сту- 

диите, со тоа што, уште на прв поглед во табелава е забеле- 

жливо, дека тоа влијание е поизразено кај студентите од не- 

мануелнкте слоеви отколку кај студентите од мануелно потекло. 

Може општо да ce констатира без разлика на социјалното потек- 

ло на студентите дека студентите од факултетите на природните 

и техничките науки (двете групи на социјално потекло) покажу- 

ваат подобар (повисок) успех, отколку студентите од факулте- 

тите на општествените науки и вишите школи. Во тој поглед, 

особено разликите ce јасно уочливи во крајните групи, т.е. во 

оние со доволен (6,0) и оние со многу добар и одличен (7,01 - 

8,00 и 8,01-10,0).

Од ова, a и од значајноста на Хи-квадратите за две-
2те групи на социјално потекло (Хм =54,46 р <  0,001 DF=12



ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД НИВНОТО СОЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО И ГРУПИТЕ
HA ФАКУЛТЕТИ

ТАБЕЛА - 61

Социјално по- 
текло Група на факултети

П р о с e ч н a о_Ц e h a
B K y П H OНема оце- 

на ( I год.) 6,,00 6,01 -7,00 7,01-8,00 8,01- 10,00

- Природни 47 37,0 6 **,7 39 30,7 21 16,6 14 11,0 127 100,0
- Технички 64 37,2 15 8,7 56 32,6 28 16,3 9 5,2 172 100,0

Мануелно - Општествени 139 47,1 34 11,5 97 32,9 20 6,8 5 1,7 295 100,0
- Виши школи 63 60,0 ; 12 11,4 23 21,9 5 4,8 2 1,9 105 100,0

CE : 313 44,8 67 9,6 215 30,7 74 10,6 30 699 100,0

“ Природни kl 41,3 6 i 5,8 21 20,2 14 13,5 20 19,2 104 100,0
- Технички 73 30,4 15 6,2 81 33,8 61 25,4 10 4,2 240 100,0

Немануелно - Општествени 124 38,4 50 15,5 110 34,0 30 9,3 9 2,8 323 100,0
- Виши школи 19 61,3 1 3,2 4 12,9 5 1 6 9 1 2 6,5 31 100,0

Î
CE: 259 72 10,3 216 30,9 110 15,8 41 5,9 698 100,0

Хм = 54,46 Р< 0.001 DF = 12 См = 0,268
Хн = 94,11 Р< 0,001 DF = 12 Сн = 0,344
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и Хн = 94,11 Р < 0,001) како и значајната корелациска повр- 

заност меѓу видот на високото образование и успехот во сту- 

диите (См = 0,268 и Сн = 6,344) даваат можност да ce изведе 

заклучок дека видот на високото образование мошне значајно 

ги диференцира студентите по успех и дека тоа е поизразено 

од комбинираното влијание на просечниот месечен доход по член 

на семејство и степенот на образование на татковците на сту- 

дентите, со тоа што тие разлики во дејствувањето на видот на 

високото образование ce поизразени кај студентите од неману- 

елно потекло, бидејќи тука и селекцијата до високото образо- 

вание веројатно била послаба отколку кај студентите од ману- 

елно потекло.

Табелата 61-а уште попластично го покажува влијани- 

ето на социјалната структура на дипломираните студенти и ви- 

дот на високото образование врз нивниот просечен успех во за- 

вршените студии.

Дипломираните студенти од работничко потекло во нај- 

ниската категорија на просечен успех (6,01-7,00) најголемо 

учество имаат на факултетите од општествените науки (71,1%), 

a најмалку на технолошко-техничките факултети (27,3%), што е 

за кад 40 процентуални поени помалку; во втората група на 

оцени од 7,01-8,00 најзастапени ce студентите од природно- 

математичкиот и земјоделско-шумарскиот факултет (56,1%), a 

за три пати помалку на факултетите од општествените науки 

(19,0%), од медицинскиот (38,9%) и од технолошко-техничкиот 
(47,7%), значи мошне големи варијацик во успехот на студиите 

во зависност од видот на факултетот во рамките на исто соци-
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јално потекло (работничко). Слични варијации ce забележуваат 

во другите категории на просечни оценки кај дипломираните сту- 

денти од работничко потекло.

Овој заклучок може да ce воопшти и за дипломираните 

студенти од другите социјални класи к слоеви (земјоделци, стру- 

чњаци и администрациja и раководители), бидејќи ce јавуваат 

слични тенденции и разлики во однос на видот на високото об- 

разование-. (На пример, во рамките на слојот на администраци- 

јата и раководителите во првата група на просечни оценки - 

6,01-7,00 повторно највисоко учество имаат студентите од фа- 

култетите на општествените науки - 70,0%, a најмало на меди- 

цинскиот факултет - 13,6%, или во групата на просечни оценки 

од 8,01-9,00 односно меѓу студентите од овие факултети е мо- 

шне дискрепантен 31, : 27,3% итн.).

Доколку, пак, Табелата 61-а ce посматра од аспект 

на социјалната структура на дипломираните студенти со споре- 

дување на иста група факултети тогаш ќе ce покаже следнотоѕ 

во најниската група на просечни оценки (6,01-7,00) студенти- 

те од природно-математичкиот и земјоделско-шумарскиот факул- 

тет од работничко потекло учествуваат со 33,3%, од истите фа- 

култети од земјоделско потекло 49,9% (значи за 16 процентуал- 

ни поени повеќе), од слојот на стручњаците 7,7% и од слоеви- 

те ка администрациja и раководители 48,6%. Понатаму, во оваа 

група на просечни оценки, студентите од медицинскиот факултет 

од работничко потекло учествуваат со 27,8%, на истиот факул- 

тет од земјоделско потекло 21,1%, од слојот на стручњаците 

два патк повеќе - 40,0% и од слоевите на администрацијата и 

раководителите најмалку - 13,6%.
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Дипломираните студенти на технолошко-техничките фа- 

култети од работничко потекло во оваа најниска група на про- 

сечни оценки ce застапени со 27,3%, на истите факултети од 

земјоделско потекло со 21,1%, од слојот на стручњаците со 

25,5% и од слоевите на администрацијата и раководителите со 

31,8% итн.

Ако ce земат во разгледување поуспешните студенти, 

т.е. оние- кои дипломирале со просечна оценка меѓу 8,01-9,00 

ќе ce забележат слкчни тендецнии: студентите од природно-ма- 

тематичкиот и земјоделско-шумарскиот факултет од работничко 

потекло во оваа поуспешна група на просечни оценки учеству- 

ваат со 6,1%, од земјоделско со 6,9%, што е мошне слично, но 

веќе од слојот на стручњаците со 15,4% што е над два и пол 

пати повисоко и со 14,3% од слоевите на администрацијата и 

раководителите. Понатаму, студентите на медицинскиот факул- 

тет од работничко потекло во оваа група на просечни оценки 

учествуваат со 22,2%, од земјоделско два пати помалку -10,5%, 

од слојот на стручњаци - 13,3% и најповеќе од слоевите од ад- 

министрацијата и раководителите (27,3%). Во истата поуспешна 

група (8,01-9,00) студентите на техничко-технолошките факул- 

тети од работничко потекло учествуваат со 25,0%, од земјо- 

делско со 20,0%; 25,5% од слојот на стручњаците и 22,3% од 

слоевите на администрацијата и раководителите. И на крајот, 

студентите на факултетите од општествените науки во истата 

група на просечни оценки, студентите чии родители ce работни- 

ци. учествуваат само со 2,1%,’ 4,2% од земјоделско_, 10,4% од сл< 

јот на стручњаците и 3,1% од слоевите на администрацијата и

раководителите.
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Оттука може да ce извлече следниот општ заклучок: 

социјалната структура на студентите и видот на високото об- 

разование мошне значајно ги диференцираат студентите по успе- 

хот во студиите.

б) Влијанието_на_другите_чинители врз

■ Co разгледувањето' на комбинираното влијание на со- 

цијалното потекло и видот на високото образование врз успехот 

на студентите веќе ce навлезе и во согледувањето на дејству- 

вањето и ка другите чинители врз успехот на студентите.

Во рамките на оваа анализа ќе ce разгледа дејству- 

вањето на следните чинители: регионалното потекло на студен- 

тите, видот на завршеното средно училиште, успехот во средно- 

то училиште и половата структура на студентите.

Податоците во Табелата 62 упатуваат кон тоа дека 

постои определено влијание на регионалното потекло на студен- 

тите врз нивниот успех, иако тоа не е така силно изразеко.

1. Така во најниската група на просечни оценки - 6,0 

студентите од друг град ce најмалку застапени - 8,7%, a нај- 

повеќе студентите од село (14,2%), додека студентите од Ско- 

пје ce наоѓаат околу средината учествувајќи со 10,0%.

2. Во втората група на просечни оценки од 6,01-7,00, 

позастапени ce студентите од село (36,0%) додека меѓу студен- 

тите од Скопје (30,4%) и од друг град (29,3%) нема посуштин- 
ски разлики. Во третата група од 7,01-8,00, најзастапени ce 

студентите од Скопје (14,6%) a релативно помалку студентите 

од село - 9,9%.



ТАБЕЛА - 62
ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА ЗА ВРЕМЕ HA СТУДИИТЕ СПОРЕД РЕГИОНАЛНОТО ПОТЕКЛО

HA СТУДЕНТИТЕ

^просечна оценка за 
^ \ в р е м е  на студ.

Место
на постојансзх. 
живеење X ,

Ha 1 година 
сум 6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01 -9,00 9,01-10,00 Вкупно

Скопје
30,2

201
33,9

10,0
5*»

36,7

зо ,з
164

36,7

11»,6 
79

1» 1,8

5,0
27

57,5

2,9
16

59,3

100,0
5^1

37,3

Друг град
*»5,1

296
*»9,9

8,7
57

38,8

29,3
192

42,9

13,0
85

45,0

2,7
18

38,3

1,2
8

29,6

100,0
656

*»5,2

Село
37,9

96
16,2

14,2 
36 ‘ 

2*», 5

36,0
91

20,1»

9,9
25

13,2

0,8
2

1»,2

1,2
3

11,1

100,0
253

17,*»

СЕ ;
*»0,9

593
100,0

10,1
i*»7

100,0

30,8
447

100,0

13,0
189

100,0

3,2
1»7

100,0

1,8
27

100,0

100,0 
1 ,*»50 

100,0

X2 = 34,42 Р <  0,001 DF = 12 С = 0,152

560
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3. Во двете најуспешни групи (од 8,01-9,00 и од 

9,01-10,00) нешто ce позастапени студентите од Скопје, a нај- 

малку студентите од село.

Ако Табелата 62 ce посматра од аспект на просечни- 

те оценки, веднаш ќе ce забележи дека во сите групи најдоми- 

нантно е учеството на студентите од Скопје и друг град, a 

знатно помалку на студентите од село кое ce движи околу ед- 

на петтина, a во повисокитѕ’групи на оценки тоа е уште знат- 

но помало.

Оттука може да ce каже дека регионалното потекло на 

студентите (т.е. постојаното место на живеење) влијае врз ни- 

вниот успех во студиите така што студентите од село покажува- 

ат понеповолен успех отколку студентите од Скопје и друг град.

Комбинираното влијание на видот на завршеното сред- 

ко училиште и видот на високото образование, како независни 

варијабли, врз успехот на дипломираните студенти може да ce 

проследи во Табелата 63.

Ако ce тргне од аспект на видот на завршеното учили- 

ште тогаш ce покажува следното: учеството на дипломираните 

студенти кои завришле гимназија во најниската група ка про- 

сечни оценки (6,01-7,00) изнесува 49,4%, a кај студентите кои 

завршиле средно-стручно училиште за девет процентуални поени 

повеќе (58,4%). Во втората група на просечни оценки (7,01-8,00) 

разликите не ce значајни бидејќи тие имаат мошне приближно 

учество (30,8 : 32,5%), додека во поуспешните групи разлики- 
те.стануваат пак значајни: во групата од 8,01-9,00 повеќе од 

два пати е зголемено учеството на студентите со завршена ги-



ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И ТАБЕЛА - 63
МЕТОДИЈ" ВО УЧЕБНАТА 1973/74 ГОДИНА СПОРЕД ВИДОТ HA СРЕДНОТО И ВИСОКО-

ТО ОБРАЗОВАНИЕ

Претходно
заврш.учи,

Група на факул- 
тети

1 Просечен успех во студиите за 1973/7^ година .
Вкупно6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 Без одговор

N Q.
'О N % N д.

"о N . % N Q.'О N %

Гимназија

Природно-математ, 
Земјоделско-шум.

46 33,8 63 46,3 19 14,0 3 2,2 5 3,7 : 136 100,0

Медицински 25 22,1 51 45,1 23 20,4 3 ; 2,7 11 9,7 113 100,0

Технолошко-тех-
нички 60 32,1 72 38,5 50 26,7 5 2,7 - : 187 100,0

Општествени 287 69,8 75 18,2 17 4,2 6 1,5 26 6,3 ! 411 100,0
>

CE: 418 49,4 261 30,8 109 12,9 17 2,0 42 4,9 847 100,0

Средно-
стручно
училиште

Природно-математ. 
Земјоделско-шум. 58 50,0 50 ! 1 ( 3 , 1

• 6 5,2 1 1 0,9 1 0,8 116 100,0

Медицински
........ .....

40,0 4 ! 26,7 - - 5 33,3 I 15 100,0

Технолошко-тех-
нички 42 42,4 42 42,4 14 14,2 1 1,0 - - 99 100,0

Општествени 113 77,9 26 17,9 1 0,7 * - 5 I 3,5 145 100,0

CE : 219 58,4 122 32,5 21 5,6 2 0,6 11 2,9 375 ; 100,0 ! 

ј .......ј

ВКУПНО 1

Природно-.чатемат, 

Зем ј оделско-шум ,
104 - 41,3 113 44,8 25 9,9 4 1,6 6 2,4 252 1 П  П П !

Ј \J U  џ y

Медицински 31 24,2 55 I 4 , 0 23 18,0 3 2,3 16 12,5 128 100,0

Технолошко-тех-
нички 102 35,7 114 39,8 64 22,4 6 2,1 - - 286 100,0

Општествени 400 71,9 101 .18,2 18 ■ 3,2 6 1,1 31 5,6 556 100,0

ВКУПНО: 637 52,1 383 31,3 130 10,6 19 1,6 53 4 3 1 ,222 100,0

5
62
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мназија (12,9%) во однос на учеството на студентите со завр~ 

шено средко-стручно училиште (5,6%), a во најуспешната одли- 

чна група одкосот е 2,0 : 0,6%).

Меѓутоа, разликите ce јавуваат не само во просекот 

туку и кај ист вид високо образование, но со различно заврше- 

но средно училиште. Така студентите во најниската група на 

просечна оценка (6,01-7,00), студентите на природно-математи- 

чкиот и земјоделско-шумарскиот факултет со завршена гимнази- 

ја учествуваат со 33,8%, a со средно-стручно училиште со 50,0% 

потоа, студентите на медицинскиот факултет во истата група со 

завршена гимназија учествуваат со 22,1%, a со средно-стручно 

училиште речиси два пати повеќе (40,0%); студентите на техно- 

лошко-техничките факултети со гимназнја учествуваат со 32,1%, 

a со средно-стручно училиште за десет процентуални поени по- 

веќе - 42,4% и кај студентите на факултетите од општествени- 

те науки тој однос изнесува 69,8 : 58,4%. Во тој поглед ако 

ce земе предвид категоријата на просечни оценки од 8,01-9,00 

како поуспешна тогаш и тука ce забележуваат разлики: студен- 

тите на природно-математичкиот и земјоделско-шумарскиот фа- 

култет со завршена гимназија учествуваат со 14,0%, a со завр- 

шено средностручно училиште речиси три пати помалку (5,2%), 

студентите на медицинскиот факултет со завршена гимназија со 

20,4% додека со средно-стручно нема; студентите на технолош- 

ко-технкчките факултети со завршена гимназија учествуваат со 

26,7%, a со завршено средно-стручно училиште со речиси два 

пати помало учество (14,2%), додека кај факултетите од опште- 

ствените науки тој однос е 4,2 : 0,7 во полза на студентите 

кои завршиле гимназија.
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Врз основа на оваа анализа може да ce констатира 

дека видот на завршеното средно училиште и видот на факулте- 

тот што ce студира значајно влијаат врз успехот на студенти- 

те/ со тоа што студентите со завршена гимназија покажуваат по- 

добар успех, односно ce поуспешни отколку студентите кои за- 

вршиле некој вид средно-стручно училиште.

Во тесна зависност со видот на завршеното средно 

образование стои и успехот 'во него што би можело значајно да 

влијае врз успехот во студиите. Во врска со ова податоците ce 

изнесени во Табелите 64 и 64-а.

Во Табелата 64 ce гледа дека студентите кои сред- 

ното училиште го завршиле со одличен успех покажуваат мошне 

подобар успех и на студии. Тие најмалку учествуваат во нај- 

ниската група на просечни оценки (6,0) со 4,1% - над три па- 

ти помалку од студентите со добар успех (13,7%) или со дово- 

лен и поправен (11,9%), додека тие ce најзастапени во кате- 

горијата на просечни оценки од 7,01-8,00, каде учествуваат 

со 23,9%, додека студентите со многу добар успех учествуваат 

знатно помалку 14,9%, но сепак ce каоѓаат во средината меѓу 

одличнкте, од една страна и добрите (8,3%) и доволните (6,6%), 

од друга страна. И во двете најуспешни категории, студентите 

со одличен успех ce позастапеки отколку другкте, со помал ус- 

пех во средното образовакие.

Доколку Табелата 64 ce посматра од аспект на про- 

сечните оценки (по колони) ce забележува дека. во пониските 

категории на просечни оценки (т.е. во натегориите 6,0 и 6,01 - 

7,00) ce најзастапени студентите со добар успех во средното 

училиште, a најмалку студентите со одлучен успех, додека мно-



ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД НИВНИОТ УСПЕХ ВО 
СРЕДНОТО 0БРА30ВАНИЕ

ТАБЕЛА - 64

Просечна оценка за 
'̂'"''-'-ДЈземе на студ.

Успех
во средното училиште~~̂ -«

Нема оцена 
на 1 год. 

е :
6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 Вкупно

Одличен
37,1

118
19,9

4,1
13

8,8

20,1
64
1 М

23,9
76

40,2

9,4
30

63,8

5,4
17

63,0

100,0
318

21,4

Многу добар
39,2

137
23,1

8,6
30

20,4

34,4
120
26,8

14,9
52

27,5

2,0
7

14,9

0,9
3

11,1

100,0
349

24,1

Добар
40,0

216
36,4

13,7
74

50,3

36,1
195
43,6

8,3
45
23,8

1,1
6

12,8

0,7
4

14,8

100,0
540

37,2

Доволен + поправен 
+ друго

50,6
123

20,7

11,9
29

19,7

28,1
68
15,2

6,6
16
8,5

1,6
4

8,5

1,2
3

11,1

100,0
243

16,7

С Ê ;
40,9

594
100,0

10,1
147

100,0

30,8
447
100,0

13,8
189

100,0

3,3
47

100,0

1,9
27

100,0

100,0
1.450

100,0

X2 = 167,56 С = 0,321Р <  0,001 DF = 12

565
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гу добрите ce наоѓаат на средината помеѓу овие две категорни 

на студенти; спротивно, пак, во повисоките категории на про- 

сечни оценки состојбата е спротивна: најзастапени ce студен- 

тите со одличен успех во средното образование, a студентите 

со многу добар успех, пак, ce наоѓаат на средината во тој по- 

глед.

Во оваа смисла зборуваат и високите коефициенти (Хи
2квадрат) -на значајност на разликите (X =167,56 P -С 0,001), 

односно на значајна причинска поврзаност меѓу успехот во сред 

ното образование како независна варијабла и успехот на сту- 

диите како зависна варијабла (С = 0,321).

ТАБЕЛА - 64-а
ПРОСЕЧНИОТ УСПЕХ HA ДИПЛОНИРАНИТЕ СТУДЕНТИ В0 УЧЕБНАТА 
1973/7*1 ГОДИНА HA УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И НЕТОДИЈ" В0 
СКОПЈЕ В0 УЧЕБНАТА 1973/74 ГОДИНА СПОРЕД НИВНИОТ УСПЕХ 

В0 СРЕДН0Т0 УЧИЛИШТЕ

] Успех на 
ï \ с т у ц и и

! Успе>гч 
I во средК 
i училиште N

1
1
1 6,01-
1
1
!

■-----г
!
!

■7,00 !
9
\
i
1

7,01-8,00

S
î
1
i
1
s
î
ï

8,01-

1
\

■9,00 !
!
1
!...____ !_

9,01-10,00

î
Нема no

ti1 датоци 
ï
1

!
!
i Вкуп
1
l
\

\---- ! 1 ï 1 1 l I i 1
* Одличен ! 69 Îi i 26,8!1 I2 2 ! 47,5 1

11 44 !'117,1 ; 10
i 3,9 ! 12i h ’7 ! 257 j

i Мн.добар 1 163 ј 57,0 ! 85! 29,7
I
î
1 17 î 5,9 J 1 ! 1 , 6 i 20 ! 7,o î 2 8 6 1i

J Добар ! 206 ! 
\ i 76,3 ! 5*t! 20,0

!
11 3 !1 1,1 I -

!I î 71 i 2 , 6 ! 270 i

[ Доволен 1 ѕ
i !

1
\

11 11
!
ï

1
1

1 11
1
i j !

i приемен ; 52 ј 7 5 , h 1

L
A

-erO 11 1 ! 1,4 ; 1 ! 1>4 i 5 ! 7>3 ! 69 ;
1 испит Î ! 1 1 i 1 î 1 1 ! 1

Ј _Ј„_____ 1____i ! ! 1 ! -L-.__ i
1----1 Ѕ 1

---- f 1 l T  ~ J " "i"

1 CE : 1 490 ! 
1 1

55,5 !
i

2 7 1 1 30,7
1

s
\
i
5
65 « 

1
M  *S 12 j i,** 

1
! 44
1
1

1 5,0
1

CNJ 
1

CO 
1 

CO 
1

И податоците во Табелата 64-а за просечниот успех £ 

дипломираните студенти во зависност од успехот во средното уч 

лиште укажуваат на иста или мошне слична тенденција: студенти

те со одличен успех во средното училиште во групата на просе^
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ни оценки од 6,01-7,00 најмалку ce застапени (26,8%) во од- 

нос на другите студенти - многу добрите 57,0% што е за око- 

лу 30 поени повќе во однос на одличните, со добар 76,3% и 

доволен - 75,4% што е за близу 50 процентуални поени пони- 

ско учество на студентите со одличен успех во средното учи- 

лиште. Во сите други групи на просечни оценки, учеството на 

студентите со одличен успех е мошне многу повисоко, додека 

дипломираните студенти со многу добар успех во средното учи- 

лиште ce наоѓаат на средината меѓу одличните, од една стра- 

ни и добрите - доволните, од друга страна.

Со комбинација на дејствувањето на двата чинители - 

успехот во средното училиште и видот на високото образовакие, 

како независни варијабли врз успехот на студентите како зави- 

сна варијабла, (Прилог 25) ce доаѓа до констатација дека по- 

стои значајно диференцирање на студентите во успехот во сту- 

диите и според вкдот на високото образование и според успе- 

хот во средното училиште. Така на пример, во рамките на гру- 

пата просечни оценки од 6,01-7,00, студентите со одличен ус- 

пех во средиото училиште ce најзастапени на факултетите од 

општествените науки (42,7%), a далеку помалку на медицински- 

от (12,5%), додека слични разлики ce јавуваат и кај студенти- 

те што завршиле средно училиште со многу добар, добар и дово- 

лен успех и тоа не само во најниската категорија ка просечни 

оценки, туку и во другите повисоки категории на просечен ус- 

пех за време на студиите.
Ова јасно упатува на заклучокот дек гјјуспехот во сред 

ното образование и видот на високото образование мошне значај 

но влијаат врз успехот во студиите и дека нивното дејство е
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поврзано и во таква насока што успехот во средното образова- 

ние е во позитивен и правопрпоорционален однос со успехот во 

студиите.

Дали половата структура на студентите влијае врз 

нивниот успех во студиите? На ова прашање ќе ce одговори от- 

како ќе ce погледаат и анализираат податоците во Табелата 65.

Податоците во првата колона на просечен успех - 6,0С 

покажуваат дека учеството на студентите и студентките е мошне 

приближно, слкчно, односно дека не постојат значајни разлики; 

понатаму, нивното учество во групата на оценки од 6,01-7,00 ce 

разликува за околу седум и пол процентуални поени (33,7%) ма- 

шки: 26,1% женски); во групата на просечни оценки од 7,01-8,0( 

тие повторно ce приближуваат (13,6 : 12,1% во корист на маш- 

ките, a во двете најуспешни групи незнатно е зголемено учес- 

твото на женската младина (2,5 : 4,4 и 1,1 : 2,2%).

И пресметаните мерки на значајност на разликите ка- 

ко што е Хи-квадратот (16,08 Р <  0,05) чија големина е не- 

што малку над граничната вредност (11,078), укажува на сосем 

слабото влијание на половата структура на студентите врз нив- 

ниот успех во текот на студиите, додека коефициентот на кон- 

тигенција (С = 0,104) во истата насока упатува дека не постои 

цврста поврзаност меѓу полот на студентите како независна ва- 

ријабла (причкна) и нивниот успех во студиите како зависна 

варијабла.

Секако дека успехот на студентот покрај тоа што е 

обусловен од анализираните чинители, зависи и од условите за 

студирање, учење. Одговорите на прашањето какви им ce тие ус- 

лови ce изнесени во Табелата 66. Разгледувајќи ги од аспект



ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД НИВНАТА ПОЛОВА
СТРУКТУРА

ТАБЕЛА - 65

Просечна оценка за 
време на студ.

Пол на
.ЅтУбеУ191.... ............

Немам би- 
дејќи сум 
1 година

6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00
Без од- 
говор Вкупно

Машки
38,8

351

9,9

90

33,7

305

13,6

123

2,5

23

1,1
10

о,з

3

100

905

Женски 44,4
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на социјалната структура ставовите на студентите за овие ус- 

лови за студирање ce следните:

Студентите од работничко потекло 40,1%, сметаат де- 

ка условите за студирање им ce делумно добри; потоа 35,2% де- 

ка km ce добри, a само 14,4% дека-им ce многу добри и околу 

10,3% им ce лоши и многу лоши.

ТАБЕЛА 66

МИСЛЕЊЕТО HA СТУДЕНТИТЕ BO ВРСКА С0 ТОА ДАЛИ 
ИМ CE ДОБРИ УСЛОВИТЕ ЗА УЧЕЊЕ СПОРЕД НИВНАТА 

СОЦИЈАЛНД СТРУКТУРА

Меѓутоа, ЕО однос на сите други студекти, студенти- 
те од земјоделско потекло - 20,1% сметаат дека имаат лоши и 

многу лоши услови за студирање што е за два пати повеќе во од 

нос на студентите од работничко потекло или за три пати пове- 

ќе од слојот на администрацијата, или за седум пати повеќе од

слојот на стручњаци со високо образование и уште повеќе од сл 
јот на раководителите.
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Спротивно, пак, на ова, најдобри, односно многу до- 

бри услови за студирање сметаат дека имаат студентите од сло- 

јот на стручњаци со високо образование (46,5%), што е'за бли- 

зу осум пати повеќе од студентите од земјоделско потекло (6,3%) 

и за околу три и пол пати повеќе во однос на студентите од ра- 

ботничко потекло (14,4%), па потоа следат студентите од рако- 

водниот слој (35,6%) итн.

Овие ce мошне реални ставови, односно податоци кои 

ce вклопуваат во анализираните податоци за општествено-еко- 

номската положба и начинот на живеење на одделните класи и 

слоеви во македонското општество, за што стана збор во четвр- 

тиот дел.

в ) Социјалната_структура_на_дипломираните

студии

Ha одреден начин веќе ce изнесени податоците за ди- 

пломираните студенти на Универзитетот "Кирил и Методиј", осо- 

бено за влијанието на социјалната структура врз нивниот ус- 

пех во студиите, влијанието на видот на средното и високото 

образование како и успехот во средното образование врз нив- 

ниот успех во студиите.

Cera ќе ce анализираат податоците за дипломираните 

студенти, за стапките и индексите на застапеност на одделни- 

те класи и слоеви во вкупниот број на дипломирани, бидејќи 

покрај успехот во студирањето, т.е. просечната оценка на ис- 

питите, воопшто во успешното студирање спаѓаат и учеството во 

бројот ка дипломираните и времетраењето на студиите што ce,
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всушност, значајни показатели на ефикасноста во студирањето. 

Времетраењето на студиите ќе ce разгледа од повеќе аспекти: 

од аспект на социјалната структура на дипломкраните студенти, 

од аспект на регионалното потекло на студентите, од аспект на 

видот на високото образование, од аспект на видот на средното 

училиште и успехот во него.

Анализата ќе започне со податоците во Табелата 67 

кои ce од-несуваат на бројот- на дипломираните студенти според 

социјалната структура, индексите и стапките на застапеност 

на студентите од одделните класи и слоеви.

ТАБЕЛА 67
ВКУПНИОТ БРОЈ, ИНДЕКСИТЕ И СТАПКИТЕ HA ЗА- 
СТАПЕНОСТ HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИ- 
ВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО УЧЕБНАТА 
1973/74 ГОДИНА СПОРЕД НИВНАТА СОЦИЈАЛНА 

СТРУКТУРА
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Најголемо учество во структурата на дипломираните 

студенти имаат студентите од слојот на администрацијата - 24,9%, 

што е три пати поголемо учество отколку на истиот слој во вку- 

пното население, односно студентите од овој слој имаат најви- 

сок индекс на асоцијација - 289,5 и највисока стапка на заста- 

пеност (2,3) .

Повисоко учество во вкупниот број на дипломираните 

студенти од сопственото учбство во вкупното население имаат 

студентите со потекло од слојот на стручњаците (5,9 : 9,4%) 

со индекс на застапеност 159,3 и стапка 1,3.

Студентите со потекло од приватните занаетчки зас- 

тапени ce речиси подеднакво во вкупното население (3,7 : 3,6%) 

поради што и индексот на нивната застапеност ce приближува на 

100 (односно 97,3).

Разликите меѓу учеството во вкупниот број на дипло- 

мираните студенти и во вкупното население ce наоѓа кај двете 

мануелни класи - земјоделците (37,5 : 18,6% со индекс 49,6) 

и работниците (34,5 : 20,6% со индекс на асоцијација - 59,7).

Врз основа на овие податоци може да ce заклучи дека 

социјалната структура на дипломираките студенти значајно вли- 

јае врз застапеноста на студентите од различните класи и сло- 

еви во вкупниот број на дипломираните така што мошне поголе- 

ма и поизразека застапеност имаат двата немануелни слоеви - 

административниот и стручњаците, a знатно помалку студентите 

од земјоделско и работничко потекло.
Во Табелата 68 ce дадеки податоци за влијанието на 

социјалната структура врз застапеноста на дипломираните сту- 

денти no видови на факултети, a Табелата 68-а ги содржи ин-



ТАБЕЛА - 68
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ТАБЕЛА - 68-а

ИНДЕКСИТЕ HA АСОЦИЈАЦИЈА И СТАПКИТЕ HA ЗАСТАПЕНОСТ HA ОДДЕЛНИТЕ 
КЛАСИ И СЛОЕВИ ВО ВКУПНИОТ БРОЈ HA ДИПЛОНИРАНИТЕ СТУДЕНТИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО УЧЕБНАТА 1973/74 ГОДИНА 

СПОРЕД ВИДОТ HA ВИСОКОТО 0БРА30ВАНИЕ

Вид на факул- 
тетот

» ^ шѕXQ) Н*хсс о с
Социјална структура на дипломираните студенти

ВкупноРабот-
ници

Земјо-
делци

Прив. 
занае .
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Струч-
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и flP. .
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. б 0 , 1 0 , 0 о -,1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0,3 0 , 1

Филозофско*" a 53,3 5 6 , 8 43,2 217,4 8 3 , 1 - 412,9 -
филолошки б 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0,4 0 , 2 - 0 , 8 0 , 2

Природно-ма- a 6 8 , 1 48,8 140,5 404,7 1 3 2 , 2 - 122,4 -
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L J : L i
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Архитектон- a 41,2 9,3 - 355,8 478,0 - ; 276,5
ско~грѕдежен б о,о о,о 0 , 2 0 , 2 - 0 , 1 0 , 1

Технолошко- a 55,1 1 2 , 8 86,5 3 6 8 , 6 215,3 - 336,5 -
металуршки б 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 1 0 , 1 - 0 , 1 0 , 0

ВКУПНО ; a - - - - ! - - -

б 0,5 0,4 0,9 2,3 1 , 2 0 , 1 I 2’ 1 0 , 8
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дексите ка асоцијација и стапките на застапеност на одделни- 

те општествени класи и слоеви во одделните видови на високо 

образование. Затоа овие две табели треба да ce посматраат 

заедно.

Ако анализата отпочне од аспект на класите и сло- 

евите тогаш може да ce констатира следното:

1. Од вкупниот број дипломирани студенти од работ- 

ничко пот-екло нешто позастапени ce на филозофскиот и филолош- 

киот факултет (20,7%), потоа на правниот факултет (17,8%) и 

речиси подеднакво на земјоделско-шумарскиот (14,4%) и на еко- 

номскиот (14,1%), a најмалку учествуваат на архитектонско- 

градежниот и технолошко-металуршкиот факултет (по 4,4%). Ра- 

ботничката класа ниту на еден факултет не е застапена во бро- 

јот на дипломираните студенти над сопственото учество во вку- 

пното население. Нејзините индекси на асоцијација ce движат 

од 40,6 на медицинскиот факултет, како најниска застапеност, 

па cé до 80,6 на правниот како релативко највисока иако cé 

уште значајно под сопственото учество во вкупното население.

2. Од вкупниот број дипломирани студенти од земјо- 

делско потекло најповеќе, т.е. 27,0% ги има на земјоделско- 

шумарскиот факултет каде и индексот на асоцијација е единстве 

но повисок од 100, значи од сопственото учество земјоделско- 

то население во вкупното (114,4); потоа, на Филозофскиот и фи 

лолошкиот факултет - 26,6%, a најмалку, речиси безначајно на 

двата технички факултети (архитектонско-градежниот - 1,2 и 

технолошко-металуршкиот - 1,2) - слично како и кај работнич- 

ката класа. Највисок индекс веќе е речено, има на земјодел- 

ско-шумарскиот, a најнискв исто така на архитектонско-градеж- 

нкот (9,3 и технолошко-металуршкиот - 12,8).
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3. Од студентите чии родители ce приватни занает- 

чии (47), 21,3% ce застапени на електро-машинскиот; потоа,

на медицинскиот 19,1%, додека воопшто нема на архитектонско-
незкатно

градежниот,~аУна технолошко-металурш<иот (4,3%). Највисок ин- 

декс тие забележуваат на електро-машинскиот - 194,6; потоа, 

на медицинскиот 189,2 и на природно-математичкиот 140,5, до- 

дека најмал индекс на асоцијација; изземајќи го архитектонско- 

градежниот во кој нема дипломирано студент во учебната 1973/74 

година, имаат на филозофскиот и филолошкиот факултет (43,2).

4. Дипломираните студенти од слојот на администра- 

цијата најзастапени ce на филозофскиот и филолошкиот факул- 

тет - 17,3%, потоа, на правниот факултет - 16,6%, но позна- 

чајно и на медицинскиот (13,4%}^природно-математичкиот (6,1%) 

и на архитектонско-градежниот(7,9%). Единствено овој слој не- 

ма индекс ка асоцијација под 100, т.е. под сопственото уче- 

ство во вкупното население, ниту на еден факултет. Највисок 

индекс студентите од овој слој имаат на природно-математички- 

от факултет (407,7) и на медицинскиот (400,0), a релативно 

најнизок на економскиот - 173,3, но истовремено е повисок од 

сопственото учество во вкупното население.

5. Од вкупниот број дипломирани студенти од слојот 

на стручњаците (123) најповеќе има на архитектонско-градежни- 

от факултет (19,5%), потоа, подеднакво на електро-машинскиот, 

медицинскиот факултет и филозофско-филолошките факултети 

(12,2%), a најмалку, речиси безначајно на земјоделско-шумар- 
скиот (3,3%). Највисок индекс на асоцијација овој слој има на 

архитектонско-градежниот (478,0); потоа, на технолошко-мета-
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луршкиот (215,3), a најмали, под сопственото учество во вкуп- 

ното население само на земјоделско-шумарскиот (44,1%) и на 

филозофскиот и филолошкиот факултет (83,1).

На тој начин оваа анализа јасно покажа на значај- 

кото влијание на социјалната структура врз регрутирањето не 

само на вкупниот број на дипломирани студенти, туку и врз ви- 

дот на високото образование на кое тие дипломирале, така што 

разликите- ce значајни помеѓу работничката класа и земјодел- 

ците кои имаат далеку послаба застапеност и во вкупниот број 

на дипломирани и по видови на високо образование, од дена стр< 

на и немануелните слоеви, особено слојот на администрацијата 

и слојот на стручњаците кои ce знатно позастапени речиси во 

сите видови високо образование, a со тоа и далеку поуспешни, 

од друга страна.

Социјалната структура влијае и врз времетраењето на 

студиите. Покрај ова влијание на социјалната структура, врз 

должината на времето на студии веројатно влијаат и други чи- 

нители: видот на високото образование, регионалното потекло 

на студентите, успехот во средното училиште, видот на заврше- 

ното средно училиште итн.

Во Табелата 69 може да ce проследи комбинираното 

дејство на социјалната структура на дипломираните студенти 

на Универзитетот "Кирил и Методиј" во учебната 1973/74 годи- 

на и вид о т  на з а в р ш е н и о т  ф а к у л т е т  (за н е к о л к у  факултети) врз 

времетраењето (изразено во години) на нивното студирање.

Ако ce посматра последниот ред на Табелата 69 ("СЕ" 

ќе ce забележи дека просечното времетраење на студирањето из- 

несува малку повеќе од шест години за сите студенти. Најголе-
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moto учество на дипломираните студенти е 21,3% во траење од 
шест години; понатаму 19,9% во траење од пет години, 17,3% во 

траење од седум години и 15,1% во траење од осум години. Уче- 

ството на студентите кои редовно завршиле за четири години е 

нешто помало (7,8%) од она на студентите кои студирале 11 и 

повеќе години (8,4%). Ако ce оди по факултети во однос на вку- 

пниот број дипломирани, тогаш јасно ce гледа дека мошне подол- 

го траат студиите на електро-техничккот факултет кој има нај- 

високо учество во групата од осум години (24,4%); потоа,24,1% 

во групата од шест години^22,6% од седум години, како к на 

медицинскиот факултет кој претежно учествува во групата од 

седум години (35,9%) и од шест години (25,8%); економскиот 

во групата од пет години (48,6%) и 18,2% во групата од шест 

години; филозофскиот 28,2% во групата од пет години, 18,4% во 

групата од шест години, но и 10,2% во најдолгото студирање 

(11 години и повеќе) . Значи, веќе овде ce забележуваат зна- 

чајни разлики меѓу студентите од различните факултети во по- 

глед на времетраењето на студиите. Со други зборови вкдот на 

факултетот што ce студира игра значајна улога во времетраење- 

то на студиите така што студентите од техничките факултети и 

медицинскиот факултет подолго време студираат од студентите 

на факултетите од општествеките науки (економскиот, филозоф- 

скиот и д р .) .
Cera, доколку Табелата 69 ce анализира од аспект на 

социјалната структура, може да ce констатира следното:

Од вкупниот број дипломирани студенти од работничко 

потекло 11,5% студирале четири години, што е во однос на сту- 

дентите од другите општествени класи и слоеви највисоко учес-
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тво (студентите од слојот на администрацијата имаат најмало 

учество - 2,9%; потоа, од земјоделско 4,7% и од слојот на 

стручњаците - 6,1%).

Понатаму, од вкупниот број дипломирани од својот 

слој во групата која студирала пет години студентите од ра- 

ботничко и земјоделско потекло подеднакво учествуваат со 

26,9%, односно 26,8%, додека студентите од двата немануел- 

ни слоја речиси близ^ половина помалку учествуваат - 14,4% 

од слојот на стручњаците и 16,3% од слојот на администраци- 

јата.

3. Во групата на дипломирани студенти кои студира- 

ле шест години од вкупниот број дипломирани од сопствениот 

слој или класа, најголемо учество имаат студентите од земјо- 

делско потекло (29,1%), додека разликата меѓу студентите од 

работничко потекло (21,2%), од слојот на стручњаците (20,0%) 

и од слојот на администрацијата (18,7%) ce движат околу една 

петтина и не ce значајни.

4. Веќе со следната група дипломирани студенти од 

седум години времетраење на студиите, разликите од аспект на 

соцкјалната структура повторно стануваат значајни. Имено, нај- 

високо учество во оваа група cera имаат немакуелните слоеви и 

тоа: 24,4% студентите од слојот на стручњаците и мошне слич- 

но 23,1% студентите од слојот на администрацијата, додека, 

пак, за повеќе од два пати пониско учество имаат студентите

од земјоделско потекоо (11,0%), a со 16,0% студентите од ра- 

ботничко потекло ce наоѓаат на средината меѓу немануелните 

слоеви, од една страна и земјоделците, од друга.
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5. И во другите групи на просечни години на време- 

траење на студирањето ce забележува слична тенденција како 

претходната. Така во групата на дипломирани студенти кои сту- 

диите ги завршиле за осум години најголемо учество имаат сту- 

дентите од слојот на администрацијата (19,2%); потоа, студен- 

тите од слојот на стручњаците (17,8%), додека најниско сту- 

дентите од земјоделскиот слој (10,2%) и повторно студентите 

од работничко потекло кои ce наоѓаат околу средината (15,4%). 

Во другите години кај оние кои студирале девет, десет, едина- 

есет и повеќе години, најниско учество имаат студентите од 

работничко потекло, додека учеството на студентите од други- 

те класи и слоеви Значајно не ce разликува.

Во врска со влијанието на социјалната структура на 

дипломираните студенти врз времетраењето на студиите јасно ce 

покажува нејзиното значајно влијание, така што студентите од 

мануелни . класи (работничката и земјоделците) ce поефикас- 

ни, односно времетраењето на нивните студии е пократко во од- 

нос на студентите од немануелните слоеви (администрацијата и 

с т р у ч њ а ц и т е ) ; при што "вододелницата" во свртувањето на тен- 

денциите ce наоѓа заклучно со шестата година на студии до K o 

ja учеството на дипломираните студенти од мануелните класи 

почнува нагло да ce смалува, додека обратно учеството на сту- 

дентите од немануелните слоеви почнува да ce зголемува во од- 

нос на учеството на првите.

Постои уште една можност за споредување, a со тоа и 

поцелосно согледување на влијанието на социјалната структура 

врз времетраењето на студиите. Имено, ако ce споредат подато- 

ците за еден ист факултет во рамките на различните слоеви. 

Нека ce земе како пример економскиот факултет: во групата на
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студенти кои студиите ги завршиле за четири години од работ- 

ничко потекло учествувале 18,4%; 4,3% од земјоделско, 9,1% 

од слојот на администрацијата и 23,1% од слојот на стручња- 

ците. Нивното учество е најголемо во втората група - пет го- 

дини на студии и ce движи од 47,8% кај студентите од земјо- 

делско потекло до 61,5% кај студентите од слојот на стручња- 

ците. Во групата на студенти кои студирале шест години, сту- 

дентите од работничко потекло на економскиот факултет 10,5% 

толку години студирале, 21,.7%, т.е. два пати повеќе од зем- 

јоделско и од слојот на администрацијата (22,7%), а. само 7,7% 

од слојот на стручњаците инт.

Од ова јасно може да ce заклучи дека социјалната 

структура на студентите мошне значајно влијае врз должината 

(времетраењето) на студирањето и значајните причини лежат M e 

r y  студентите од работничката класа и земјоделците, од една 

страна и студентите од немануелните слоеви во насока што пр- 

вите во поголема мера побрзо ги завршуваат студиите од вто- 

рите.

Причините на ваквата тенденција веќе ce назначени 

и емпириски анализирани, меѓу кои две ce позначајни: 1) сту- 

дентите од работничко и земјоделско потекло дури што дошле до 

студии, па и во текот на првата година на студии, во процесот 

на целокупниот систем на образование поминале низ построга 

селекција и оние кои ce запишале ка студии ce посолидни со 

знаења и лоамбициозни да завршат студии што јасно го покажу- 
ваат нивните мошне помали индекси и стапки на застапеност и 

во високото образование и во бројот на дипломираните студен-
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ти во однос на студентите од немануелните слоеви и 2) веќе 

беше претходно акализирано дека условите за студирање на сту- 

дентите од земјоделско и работничко потекло ce многу понепо- 

волни отколку на вторите и не само условите за студирање ту- 

ку и пошироко условите за живеење и за време на студиите и 

во семејството знатно ce понеповолни кај првите, што всушност 

нив ги мотивира, па и економски ги ирисилува побрзо да ги за- 

вршат студиите, бидејќи добар дел од нквните семејства со го- 

леми лишувања и жртвувања одвојуваат од недоволните матери- 

јални средства за нивното студирање, што речиси не е никаков 

проблем за тоа кај семејствата од административниот слој и од 

слоевите на стручњаците и раководителите.

Влијанието на регионалното потекло на дипломирани- 

те студенти врз времетраењето на студиите го покажуваат пода- 

тоците во Табелата 70.

1. Во групата дипломирани студенти кои студиите ги

завршиле за четири години, од вкупниот број дипломирани од сел-
студирале четири години

ско потекло (273) 10 ,зТХ"што е релативно ̂ повисоко во однос ка 

оние кои дипломирале од Скопје (6,3%) и 9,0% од друг град.

2. Студентите кои дипломирале за пет години, пов- 

торно поголемо учество ce забележува кај студентите од селско 

потекло, кое изнесува една. третина од дипломираните од село 

(33,1%), a релативно најмалку кај студентите од Скопје (18,2% 

додека студентите од друг град ce наоѓаат на средината меѓу 

студентите од село и од Скопје, т.е. 26,1%.



ВРЕМЕТРАЕЊЕТО HA СТУДИИТЕ HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ 
"КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СПОРЕД НИВНОТО РЕГИОНАЛНО ПОТЕКЛО (ЛОСТОЈАНО

МЕСТО HA ЖИВЕЕЊЕ)

ТАБЕЛА - 70

Времетраење на 
на студиите 

^ \ в о  години 
Реги-
онално по-^-ѕ. 
текло X

4 5 6 7 8 9 10 11 ►1  П О В .
Вкупно

N % N g.O N % N g.*o N % N g.O N g.*o N gU N %

Скопје 31 -6,3 90 18,2 103 20,9 105 21,3 71 14,4 29 5,9 23 4,7 41 8,3 493 100,0

Друг град 49 9,0 142 26,1 123 22,6 86 15,8 61 11,2 31 5,7 14 2,6 38 7,0 544 100,0

Село 28 10,3 87 33,1 70 2 5 , 8 39 12,7 22 8,1 9 3,1 3 1,1 15 5,8 273 100,0

CE : 108 8,3 319 24,4 296 22,6 230 17,5 154 11,7 69 5,3 40 3,0 94 7,2 1 . 3 1 0 100,0
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3. Во групата студенти што завршиле за шест години 

постои иста тенденција, но со помалку изразени разлики: учес- 

твото од 25,8% кај студентите од селско потекло, 22,6% од дру1 

град и 20,9% кај студентите од Скопје.

4. Од групата студенти кои студиите ги завршиле за 

седум години, тенденцијатас ce пресвртува, односно најмало уче- 

ство ce забележува кај студентите од селско потекло (12,7%),

a знатно поголемо кај студвнтите од Скопје (21,3%) и 15,8% 

кај студентите од друг град.

Слична тенденција ce покажува и во другите групи на 

просечни години на студирање.

Врз основа на ова може да ce заклучи дека регионал- 

кото потекло на студентите влијае врз времетраењето на студи- 

ите така што релативно покусо трае кај студентите од селско 

потекло, a релативно подолго кај студентите од Скопје, додека 

студентите од друг град во овој поглед ce наоѓаат на средина- 

та помеѓу студентите од селско потекло и студентите од Скопје

Причините за ова веќе ce исти или слични како кај 

влијанието на социјалната структура врз времетраењето на сту- 

диите - поради условите на живот и поголемите изложувања на 

нивните семејства на материјални издатоци, т.е. на семејства- 

та од село, па и од друг град каде нема високообразована ин- 

ституција во однос на студентите кои живеат во Скопje.

Врз времетраењето на студиите влијае и успехот во 

средното учклиште на студентот (Вид. Прилог 26).

Студентите кои средното училиште го завршкле со од- 

личен успех во групата кои дипломирале за четири години ce за 

стапени со 8,6%, со многу добар 4,9%, со добар 3,3% и со дово 

лен 2,9%.
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Во групата студенти кои студирале пет години 24,1% 

од вкупниот број одлични, 19,9% од вкупниот број дипломирани 

со многу добар успех во средното училиште, 19,3% со добар и 

33,3% со доволен и поправен. Во групата од шест години студии 

разликите не ce значајни и процентите ce движат од 26,3% кај 

студентите со добар успех до 21,7% кај студентите со доволен 

успех (25,7% кај одличните и 23,8% кај многу добрите во сред- 

ното училиште). Слични разлики кои не ce значајни постојат и 

кај другите групи на просечни години на студирање.

Оттука може да ce заклучи дека успехот на студенти- 

те во средното училиште има извесно влијание врз времетраење- 

то на студиите, но тоа не е така изразено (т.е. послабо) ка- 

ко што е влијанието на социјалната структура на студентите, 

видот на високото образование, па и регионалното потекло на 

студентите.

Во поглед на влијанието на видот на завршеното сред-

ко училиште на студентите (гимназија - средно-стручно) училиште

не постојат значајни разлики, т.е. може да ce констатира дека
не -

видот на завршеното средно училнште^влијае значајно врз време- 

траењето на студиите (Прилог 27).

Прашањето за студентското стипендирање и кредити- 

рање е мошне значајно и актуелно, кое може значајно да вли- 

јае врз подобрувањето на социјалната структура на високото 

образование во поглед на поголема застапеност во него на сту-

дентите од мануелните и посиромашните општествени класи и сло-
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еви како и врз подобрувањето на условите за студирање што не- 

посредно ce изразува во нивниот успех во студирањето и него- 

вото времетраење.

Оттука ова прашање заедко со прашањето за бројот на 

студентските домови, ресторани и дотации, со еден збор праша- 

њето за социјалната помош на студентите на кои им е потребна, 

според своето значење бара посебни социолошки истражувања кои 

би помогнале за согледување- на вистинското значење и улога на 

оваа социјална коректура.

Овде не е целта да ce испита целосно ова прашање ту- 

ку само да укаже на вкупниот обем на стипендиите и кредитите 

на студентите и каков е нивниот распоред, доделување од ас- 

пект на социјалната структура на студентите.

Увидот во ова прашање ќе започне со Табелата 71 во 

која е даден апсолутниот број на доделените стипендии од 1952 

до 1975 година во Македонија како и базните и верижни индекси

Апсолутните бројки и базните индекси во Табелата 71, 

кои ce однесуваат на бројот на доделените стипендии. јасно по- 

кажуваат дека од учебната 1952/53 година, па cé до учебната 

1961/62 година бројот на стипендиите постојано ce зголемува, 

почнувајќи од 497 стипендисти во учебната 1952/53 година на 

2.762 стипендисти во учебната 1961/62 година, што е зголему- 

вање пет и пол пати (базичен индекс 556) , a од оваа учебна 

(1961/62) година има постојана тенденција на смалување со оп-

ределени покачувања и пак намалувања
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ТАБЕЛА - 71
ПОДЕЛЕНИ СТИПЕНДИИ HA СТУДЕНТИТЕ ОД СРМ ВО 

ПЕРИОДОТ 1952-1975 ГОДИНА

I - П о д е л е н и  с т и п е н д и И  \
Учебна година I

1
1
Вкупно ѕ

i
i

Базен индекс 
1951/52=100

ј Верижен 
i индекс

ј i 1 -  “ 1

1952/53 I
1 497 \

i 100
1

1953/54 I
9I 974 i

i
i

196 Î 196 1
1954/55 1

1 1.170 i
i 235 ј 120

1955/56 1
1
1

1.450 i
i
i 292 ! 124

1956/57 1
1 1.597 ' i

i 321 \ 110
1957/58 1

1
1 2.097 i

i
i 422 i 131

1958/59 ÎI 2.151 i
i 4 33 i 102

1959/60 1II 2.449 i
ii 493 ! 114

1960/61 1i 2.754 1
î 554 J 112

1961/62 1

1 2.762 1
1
î 556 ! îoo

1962/63 1
1 2.046 1

1i 411 1 74
1963/64

1
1
1 1.586

I
i1 319 f 77 1

1964/65 1!i 1.021 1
1i 205 j 64

1965/66 1I 1.711
i11 344 ! 167j

1966/67 1
11

1.347 1îi 271 j 78
1967/68 1! 1.303

91I 262 96
j 1

1968/69 1I1 1.100 1!s 221 i 84
3

1969/70 1I 866
•i1
1 174 1 78

1970/71 111 737 1I1 148 ! 85 1
1971/72 11 1.034 11 208 j 140
1974/75 11

1
1.713 1

îI 345 ! 166 I 1 
1 

1 
1 

9 
1 

L-
-J

ИЗВОР : Статистички годишник на СРМ - за го- 
дините 196 8 и 19 7 2 за учебната 1974/75 
година пописен лист СТ-1.

Најкарактеристичен период во кој ce доделувани нај- 

многу стипендии е периодот кон крајот на 50-те и почетокот на 

60-те години, т.е. почнувајќи од учебната 1957/5'б година до 

учебната 1962/63 година, кога ce движат од 2.097 во почето- 

кот на овој период до 2.762 во учебната 1961/62 година.



590

Оттогаш бројот на стипендиите е постојано под рам- 

нината од две илјади стипендии, иако бројот на студентите по- 

веќе од два пати ce зголеми. Така во учебната 1974/75 година 

бројот на редовните студенти во СР Македонија е околу 27.000, 

a бројот на стипендиите 1.713 што е само 6,5%.

Всушност, ова сосем мало учество на стипендиите во 

вкупниот број редовни студенти ce ублажува со бројот на доде- 

лените студентски кредити, 'ќои во учебната 1974/75 година ги 

добија 2.595 студенти или 9,9% од вкупниот број редовни сту- 

денти што заедно со бројот на доделените стипендии изнесува 

16,4% од вкупкиот број редовнк студенти (Табела 72).

Табелата 72 дава податоци за распоредот на стипенди- 

ите и кредитите по факултети и тоа од два аспекти: од аспект 

на распоредот на доделените студентски стипендии и кредити, 

и од аспект на вкупниот број редовни студенти од соодветниот 

факултет.

1. Почнувајќи со анализата од првиот аспект јасно 

ce гледа дека од вкупниот број стипендии (1.713) најмногу ce 

доделени на студентите од електро-машинскиот факултет (31,2%); 

потоа, на студентите од архитектонско-градежниот факултет, штс 

заедно овие два факултети ги добиваат половината стипеидии, a 

најмалку ce доделени на филозофскиот (1,2%), филолошкиот и 

природно-математичкиот, значи наставничките Факултети.

Кај студентските кредити состојбата е нешто поинак- 

ва: релативно поголем број студентски кредити ce доделени на 

правкиот факултет (14,7%), потоа мошне слично на_медицннски~ 

от - 10,2%, електро-машинскиот - 9,9% и архитектонско-градеж-



ТАБЕЛА - 72
СТУДЕНТИТЕ КОИ ДОБИВАЛЕ СТИПЕНДИИ И КРЕДИТИ ЗА ВРЕМЕ HA СТУДИИТЕ BO СРМ,

1974/75 ГОДИНА СПОРЕД ВИДОТ HA ВИСОКОТО 0БРА30ВАНИЕ

Вид на високото 
образование

i С т и п е н д и и T “_L. К p  «a д и т и J_____ _____I. B к y n H 0

1 N *1/ !'О Ј
I

o 2/
'б

>
CE

1i
11

N с Л  7 1"O 1 
1

%2/
> i

CE iI
СтигјЈенд.
Кредити

» V0 9.2 /
"0

1 1 N 1 11 __

Правен ; 84 4,9Ј 2,0 4.233
11
1 VaJ OO ro 14,7 ! 1 9,П 4 . 2 3 3 ! 466 10,8 11 ,0

Економски 1 119 6,9 i 3,2 3.792
i1! 240 9,2 ј 6,3 3 . 7 9 2 j 359 8,3 9,5

Филозофски I 20 1,2 I 1,5 1.365
111 166 6 i 4 i 1 12,2 1 . 3 6 5 i 186. 4.3 13,6

Филолошки ј 40 2,3 i 4,1 980
1!1 181 7,0 ! 

1 18,5 980 ! 221 5,1 22,5

Природно-мате-
матички ! 50

1
2,9 - 

1
4,3 1.150

11I11 119 4 , 6 ; 
1
10,4 1 . 1 5 0 i

1
169 3,9 14,7

Медицински 91 5,3 i 4,6 - 1.970
I
811

265 10,2 i
g
13,5 1 .9 7 0 j

1
356 8,3 18,1

Земјоделско-
шумарски ј 54

1
3,2 J 

1
4,5 1 .204

1
I
881

229 8,8 I 
1 8
19,0 1.204 j

1
283 6,6 23,5

Архитектонско-
градежен

; 312 18,2 !
11
11,0 2.840

1
I1111

246 9,5 ! 
1 1

8,7 2.840 !
i

558 13,0 10,6

Електро-машин-
ски ј 534 31,2 i 

1
15,9 3 .3 6I

i
i

1
258 9,9 i 

1 i

7,7 3 . 3 6 1 i
1
1

792 18,4 2 3 , 6

Технолошко-ме~
талуршки

! 224
1

1 з „  i i
i
14,3 1 .566

i
i
1
1

183 7,2 i 
1
11,7 1 . 5 6 6 j

11
407 9,4 26 ,0

Високи школи ! 125 7,3 i 10,3 1.218 1
1 175 6 , 7 i 14,4 1 . 2 1 8  j 300 7,0 24,6

i
Виши школи ј 60 3,5 i .2,3 2.659

1
i
1 151 5,8 ! 5,7 2.659 i 211 * . 9 7,9

■

.............. Û L ................... ...... Ј п п * п  J . - § д § „ 2 6 .ЗЗ8
1
1 2.595 1 0 0,0 ! . _ 2 д § .

1 26.338 i 4 .30 8 100,0 . J ê a i L J

ИЗВОР: Пописен лист СТ - 1

1/ Проценти, односно учество во вкупниот број редовни студенти кои добиле 
стипендија, односно кредит,

2/ ПроЦенти, учество во вкупниот број редовни студенти од соодветниот фа- 
култет.



592

ниот - 9,5%, a релативно помалку на природно-математичкиот 

(4,6%), филозофксиот (6,4%) и вишите школи (5,8%).

2. Од аспект на вкупниот број редовни студенти на 

одделните факултети, тенденцијата на доделување стипандии е 

слична како и при анализата од аспект на вкупниот број доде- 

лени стипендии. Релативно највисоки учества имаат студентите 

на техничките факултети кои ce движат од 15,9% на електро- 

машинскиот, 14,3% на технолошко-металуршкиот и 11,0% ка ар- 

хитектонско-градежниот, додека најмало е на филозофскиот (1,5? 

на правниот (2,0%) и на вишите школи (2,3%).

Во поглед на студент.ските кредити од вкупниот број 

редовни студенти на соодветниот факултет најмногу добиле сту- 

дентите од земјоделско-шумарскиот факултет (19,0%),потоа, сту- 

дентите на филолошкиот факултет (18,5%), на високите школи 

(14,4%), a релативно најмалку на вишите школи (5,7%) и на еко- 

номскиот факултет (6,3%).

Иако студентски кредит полеско ce добива отколку c t i  

пендија, сепак студентите секогаш не ce ориентираат кон него 

поради ризикот да ce враќа со определена камата во случај на 

неуспешно студирање (губење на година и сл.), додека доделу- 

вањето на стипендии е мошне отежнато и тоа не само поради по- 

требата од одличен успех во средното училиште, туку повеќе да 

ce пронајде давател на стипендии, особено од страна настуден- 

тите од мануелните класи и слоеви.

Влијанието на социјалната структура на студентите 

врз доделувањето на стипендии и студентски кредити може да ce 

проследи во Табелите 73 и 73-а.
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ТАБЕЛА - 73
СТУДЕНТИТЕ КОИ ДОБИВАЛЕ СТИПЕНДИЈА И КРЕДИТ 
ВО УЧЕБНАТА 1974/75 ГОДИНА СПОРЕД НИВНАТА 

СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА

js*v (Стипендки 
^ ^ Ч ф е д и т и I

11
Не добиѕа 
стипендија

1
1
11

Добивал
стипендиј;а-

]
!
S1

Индекс на 
асоција-

\
1
11 Вкупно ■

{ Соци-
1 јална струк*

I
Ч. I

ни кредит !
1

кредит !
1

ција 1
I

1 8 0 ,2 1 19,8 1 1 O O O _J

S Работници 1
1 396 1

I 98 11 109,6 1
1 494 j

1 30,9 1 37,8_...... ! I 34,1 J
11 S3,5 1

1 36,5 1
1

1I 100,0 1
! Земјоделци 1 101 1

. 58
1
î 59,7

!
! 159 !I

___L.__ §*5_____
5 ' 
Î 22,4 31 1 11,0 I

1i 79,3 1g 20,7 11 3 Töö,5 1
! Администрациј a з 96 1

\ 25
1
! 112,8 1

! 1 2 1 j
I__L. 1

JL. 9,7 ._L__
! _ A 3  ____ I

1! 89,9 1
1 TÖ,1 \

1
1? 100,0 i

i Стручњаци
1I 399

i
1 45

3

l 294,9
1
1 444 ;

1
__ L _33 ____ !

Ј_ 17,4 \
. J .___

I
„L_ 30,6 __|

ѕI 87,9 îi 12,1 i1 i ïôo,o1
I Раководители i 116

i
1 16

î
! 476,9 1

î 132 \
i__ L _ „ 9  d _____

1
,JL, 6 , 2 ___ ï

.J___ S 9 , 1 .....•
i Пензионери и

i
I
1

83,0
83

I
t
I

17,0
17

S
1
1 54,1

1
i
1

1 0 0 , 0 1  
100 îi ДРУГО 11 7,0 1 6,6 i

î
1
1 __8,9

1 *
\i 82,1 i1 17,9 iî î 100,0 1

; CE: i 1.191 1 259 1 - Ii 1 .4 5 0 I3
1 100,0 i

l 100,0 !1 î 100,0 i

X 2 = 50,65 P <  0,001 DF = 5 С __ 0,184

Ако Табелата 73 ce посматра од аспект на вкупниот 

број доделени стипендии и кредити, тогаш учеството на студен- 

тите од работничко потекло е највисоко - 37,8%, слично на 

сопственото учество во вкупната структура на редовните сту- 

денти, потоа, следи учеството на студентите од земјоделско 

потекло - 22,4% и учеството на студентите од слојот на стру- 

чњаците (17,4%), што е приближно на вкупното учество на до- 
делените стипендии и кредити (17,9%), додека најмало е учес- 

твото на студентите од раководниот слој (6,2%).
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Доколку ce тргне во наблудувањето од вкупниот број 

на редовни студенти од соодветниот слој, ce покажува дека нај- 

големо учество кои добиле стипендии и кредити имаат студенти- 

те од земјоделско потекло (36,5%), потоа, студентите од сло- 

јот на администрацијата (20,7%) и од работничко потекло (19,8' 

a релативно помалку имаат студентите од слојот на стручњаците 

(10,1%) и од слојот на раководителите (12,1%).

■ Сепак индексите fia асоцијација ни ja покажуваат за- 

стапеноста на одделните класи и слоеви во бројот на доделени- 

те студентски кредити и стипендии (бидејќи тие претставуваат 

количник меѓу процентуалното учество ка општествената класа 

или слој во вкупното население помкожено со 100). Така врз 

основа на овој порелевантен показател јасно произлегува дека 

највисоки индекси на асоцијацијата имаат студентите од нема- 

нуелно потекло и тоа највисок е кај студентите од раководни- 

от слој - 476,9; потоа, кај студентите од слојот на стручња- 

ците - 294,9, додека од слојот на работниците е знатно помал, 

иако над сопственото учество во вкупното население - 109,6, a 

кај студентите од земјоделско потекло е далеку помало и од coi 

ственото учество во вкупното население (59,7).

Овие податоци индицираат и кон еден заклучок или по- 

добро речено претпоставка што бара посебни истражувања и про- 

верувања за самата политика на студентските стипендик и креди' 

ти и поконкретно за тоа кој одлучува, кои слоеви во нивното 

доделување. Ако ce имаат предвид податоците за социјалниот 

состав на делегатите на општинските собранија, ка различните 

просветни, научни и културни установи во кои доминираа слоеви 

те на стручњаци, и раководителите појасно ќе стане, зошто има
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значаен број на доделени стипендии и на оние студенти од овие

немануелни слоеви на кои не им ce ни неопходни поради општес- 

твено-економската положба на нивните семејства.

Слични податоци и објаснувања можат да ce сретнат и

во некои други анкетни испитувања на ова прашање, Така В. То- 

мановиќ, во спомнатото истражување констатира: "Во целина е 

индикативно што само 16% од студентите кои имаат најнеповол-

на положба добиваат стипендија, a дека ja добиваат и околу 10% 

студенти од групата кои имаат релативно најповолна положба. 

Веројатно дека политиката на распределба на стипендии често е 

деформирана. .. "

ТАБЕЛА - 73-а
ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ 
"КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО УЧЕБНАТА 1973/74 
ГОДИНА КОИ ПРИМАЛЕ СТИПЕНДИЈА ИЛИ КРЕ- 
ДИТ СПОРЕД НИВНАТА СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА

г_, 1 Примале стипендијаСоцицална струк- 1 ^ Ј
i тура

N
-_кредит_

•б

B K y п н о— -,—  1 Т
N

НКВ и ПКВ работ- 
ници 14 7,8 17,5 80 6,1

14.5

18.6
3,6

25,1

9,4

22,7

■“III— I I I-чii

КВ и ВКВ работ- 
ницк 32 17,8 16,8 190

Земјоделци 19 10,6 7,8 244

Приватни занает 4,4 17,0 47

Администрација 42 23,3 12,9 329

Стручњаци 24 13,3 19,5 123
Пензионери 
и друго 41 22,8 13,8 297

ч
СЕ : 180 100,0 13,7 1.310 100,0

1/ Проценти од учеството во вкупниот број 
дипломирани студенти кои добивале сти- 
пендија, одкосно кредит.

2/ Проценти од вкупниот број дипломирани 
од соодветниот општествен слој.

15/ Tomanovic V., Socijalna struktura učenika i studenata u 
Srbiji, op. cit. s. 59.
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Слична тенденција на доделувањето на стипендии и 

кредити покажуваат и податоците за дипломираните студенти на 

Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 1973/74 

година. Од вкупниот број студент^ски стипендии и кредити што 

ги примале дипломираните студенти 23,3% биле од слојот на ад- 

министрацијата; понатаму, 17,8% од слојот на квалификуваните 

и висококвалификуваните работници, 13,3% од слојот на струч- 

њаците, а. (доколку ce изземе слојот на приватните занаетчии 

поради послабата фреквенција на податоците) најмалку учеству- 

ваат студентите од слојот на неквалификуваните и поликвали- 

фикуваните работници (7,8%), т.е. на оние на кои им е најпо- 

требно да добиваат' стипендии или кредити, па потоа од земјо- 

делско потекло (10,6%), што е за повеќе од два пати помало 

во однос на студентите од слојот на администрацијата (23,3%). 

Ако ce споредат податоците за доделените стипендии и кредити 

на дипломиранкте студенти од работничко потекло (НКВ, ПКВ + K] 

и ВКВ работници) кое изнесува 25,6% -- една четвртика од вкуп- 

ниот број стипендии и кредити со податоците на двата неману- 

елни слоја (администрацијата + стручњаците) чие учество изне- 

сува 36,6% ќе ce забележи уште повидлива разликата од едина- 

есет процентуални поени повеќе во корист на вторите, т.е. на 

оние студенти чии семејства и материјално и воопшто по жи- 

вотниот стандард ce далеку пред семејствата на првите. Изглед. 

дека моќта на одлучување за доделување студентски стипендии 
и кредити ja следк економската и политичката моќ на одлучува- 

ше и во другите подрачја од животот на луѓето од различните 

класи и слоеви во нашата општествена заедница.
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Како што е мошне значајно прашањето кои студенти, 

од кои слоеви и класи добиваат стипендија и кредити исто T a 

na е мошне значајно и прашањето за добивање место во студент- 

ските домови (Табела 74).

ТАБЕЛА - 74
ДОМУВАНјЕТО HA СТУДЕНТИТЕ ВО УЧЕБНАТА 197^/75 ГОДИНА 

СПОРЕД НИВНАТА СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА
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Воопшто земено, од Табелата 74 ce гледа дека најго- 

лемиот број од редовните студенти за време на студиите кајче- 

сто живее кај родителите, во семејшшт дом (43,9%) или во по- 

зајмена соба како подстанари (35,3%), a знатно помалку во сту- 

дентски дом (15,0%), учество што ce доближува до учеството на 

студентите стипендисти и кредиши (16,4%).

1. Најголемо учество ка студентите од соодветното 

социјално.потекло кои живеат кај родителите имаат студентите 

од слојот на стручњаците со високо образование (68,6%); потоа, 

студентите од слојот на висококвалификуваните работнкци (48,3? 

и од администрацијата (47,9%), a најмалку студентите од зем- 

јоделско потекло (11,3%).

2. Живеењето кај роднини не игра значајна улога во 

студирањето и од аспект на застапеноста во вкупниот број ре- 

довни студенти и од аспект на нивната социјална структура. Tôë 

ce движи од 9,3% кај студентите од слојот на раководителите, 

па до 3,8% кај студентите од висококвалификуваниот слој.

3. Највисоко учество во бројот на оние студенти кои 

домуваат во позамјена соба имаат студентите од земјоделско 

потекло (47,2%); потоа, од вкупниот број редовни студенти од 

работничко потекло (494) во позајмена соба живеат 39,3%, a 

најмалку од слојот на стручњаци со високо образование (20,8) 

или 26,8% (заедно студентите од слојот на стручњаци со сред- 

но и со високо образование).

Живеењето во позајмена соба е мошне комплицирано и 

сложено прашање и доколку не е со поцврст договор утврдено 

меѓу станодавецот и родителите на студентот често пати цена- 

та и условите на живеење зависат само од волјата на станода-
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вецот коja често ce менува, Оттука и знатно поголемиот број 

на студенти од мануелно потекло (работничко и земјоделско) 

кои живеат во позајмени соби ce изложени на мошне понеповол- 

ни услови за учење и живеење.

4. Од вкупниот број студенти кои ce вселиле во пос- 

тојните студентски домови (218) кои ни од далеку не можат да 

ги задоволат потребите и барањата на студентите, најзастапе- 

ни ce студентите од работничката класа (земена како целина) - 

36,7%; потоа, од земјоделско потекло - 26,6%, потоа од слојот 

на стручњаците (заедно) - 17,0%. Учеството на студентите во 

студентските домови од двата немануелни слоеви - слојот на 

администрацијата и'слојот на стручњаците ce приближува на ед- 

на четвртина (околу 25,0%) и речиси ce изедначува со учество- 

то на студентите од земјоделско потекло.
2Покрај ова висината на Хи-квадратот (X =208,82 

Р < 0,001 DF = 24) и коефициентот на контигенција (С=0,354) 

јасно ja потврдуваат претпоставката дека социјалната структу- 

ра на студентите значајно влијае врз начинот на домување на 

студентите за време на студирањето во насока што најголемиот 

број на студентите од немануелните слови живеат кај родители- 

те, т.е. во семејствата, додека најголемиот број ка студенти 

од мануелките работнички и земјоделски слоеви живеат во по- 

зајмена соба или во студентски дом, при што ова последното 

подеднакво го ползуваат студентите од земјоделско потекло и 

студентите од слоевите на администрацијата и стручњаците.



600

З а к л у ч о к

Социјалната структура ка студентите влијае и врз 

нивниот успех во студиите, иако тоа влијание е послабо во од- 

нос на нејзкното влијание врз изборот на видот на високото об' 

разование и врз нивното другарување.

Успехот на студентите од работничко и посебно земјо 

делско потекло значајно ce.доближува до успехот на студентите 

од немануелните слоеви, но сепак разлкките во влијанието на 

социјалната структура на студентите ce поголеми и поизразени 

меѓу студентите од работничката класа и студентите од неману- 

елните слоеви, отколку што ce разликите внатре во рамките Me

ry слоевите од работничката класа, и внатре меѓу немануелни- 

те слоеви.

Влијанието на социјалната структура врз просечната 

оценка ка дипломираните студенти е поизразена во насока што 

студентите од немануелните слоеви, особено од слојот на струч 

њаците покажуваат знатно подобар успех отколку студентите од 

работничко и земјоделско потекло.

Врз успехот на студектите влијае и просечниот месе- 

чен доход по член на семејство и степекот на образование на 

нивните родители, што е во позитивна корелација со нивното зг 

лемување во извесна смисла ce зголемува и успехот на студенти 

те. Меѓутоа, овие чинители комбинирани со социјалното потекло 
покажуваат нееднаков степен на влијание - така што степенот 

на образование на нивните родители комбиниран со социјалното 

потекло, повеќе влијае отколку што влијае комбинацијата на пр 

сечниот месечен доход по член на семејство.
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Во комбинациjата на социјалното потекло на студен- 

тите и видот на високото образование како независни варија- 

бли врз нивниот успех во студиите како зависна варијабла ce 

покажува и изразува мошке посилно влијание, така што студен- 

тите во зависност од определен факултет на кој студираат по- 

кажуваат различен успех од исто социјално потекло, но и сту- 

дентите од ист факултет, но од различно социјално потекло оби- 

чно покаж-уваат и различен успех во студиите.

Од ова јасно произлегува дека врз успехот на студен- 

тите покрај значајното влијание на класно-слојната припадност 
на студентот, влијаат к други чинители како што ce: видот на 

високото образование (природата на самите студии, начинот на 

изведување на каставата и нејзиниот квалитет и начинот и кри- 

териумот на оценување на наставниците), регионалното потекло 

на студентите (Скопје, друг град, село) кое ги диференцира 

студентите од село со понеповолен успех во однос на студенти- 

те од Скопје и од друг град; понатаму, видот на завршеното 

средно училиште така што студентите со завршена гимназија по- 

кажуваат подобар успех од студентите кои завршиле средно-стру- 

чно училиште; успехот во средното училиште е во тесна корела- 

ција со успехот постигнат за време на студиите; додека поло- 

вата структура на студентите (машки, женски) не влијае зна- 

чајно врз нивниот успех во студиите.

Социјалната структура на студентите значајно влијае 

и врз ефикасноста во студирањето, односно врз обемот (бројот) 

на дипломираните и времетраењето на студиите. Таа врз бројот 

на дипломираните влијае така што знатно поголема застапеност 

во вкупниот број на дипломираиите имаат немануелните слоеви - 

слојот ка администрацијата и слојот на стручњаците во однос
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во однос на слоевите од мануелно потекло - работничките и зем- 

јоделските, a таквата поизразена застапеност на немануелните 

слоеви има тенденција речиси во сите видови на високото обра- 

зование на Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје.

Меѓутоа, во поглед на влијанието на социјалната стр 

ктура врз времетрае&ето на студиите ce изразува спротивна тен 

денција на погорната, т.е. во однос на нејзиното влијание врз 

застапеноста на одделните класи и слоеви во вкупниот број на 

дипломираните, бидејќи студентите со потекло од работничката 

класа и од земјоделците ce поефикасни, односно во просек сту- 

дираат за покусо време во однос на студентите од немануелните 

слоеви (администрацијата, стручњаците и раководителите).

Врз времетраењето на студиите влијаат и други чини- 

тели како што ce регионалното потекло на студентите на тој на 

чин што студентите од селско потекло релативно побрзо ги за- 

вршуваат студиите во однос на студентите од Скопје, додека 

студектите од друг град ce наоѓаат меѓу првите и вторите; влк 

јае и успехот во средното училиште, но ова влијание е послабо 

во однос на влијанието на социјалната структура, видот на ви- 

сокото образование и регионалното потекло на студентите, до- 

дека, пак ,видот, на завршеното средно училиште значајно не 

влијае врз времетраењето на студиите.

Социјалната помош и корректура изразена преку доде- 

лување на студентски стипендии, кредити и студентски домови 

задрволува само еден дел од потребите на студентите кои ce мо 

шне големи особено кај студентите со потекло од работничката 

класа и земјоделците кои еден дел со нив ги задоволува иако 

е значајно и во определена мера е поголемо учеството на сту-
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дентите од немануелните слоеви, особено од адмкнистрацијата 

и стручшаците кои на определен начин имаат попривилегирана 

позиција во одлучувањето за доделување на стипендиите и кре- 

дитите што е обусловено со општествената положба на овие сло-

еви во нашата општествена заедница
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VI

З А К Л У Ч О Ц И

ОпштестЕОто како целина и неговата социјална струк- 

тура посебно го определуваат карактерот и целите на образова- 

нието во целина, a со тоа и на високото. Но, сепак и тоа зна- 

чајно влијае врз општеството, неговите промени и посебно врз 

промените во социјалната структура на општеството. Нивната 

врска е дијалектичка и заемна.

Во услови на изградба на социјалистички самоуправни 

односи високото образоваиие станува cé позначаен општествен 

канал на промени во социјалната структура на населението, осо- 

бено во намалувањето на класните разлики и посебно на поделба- 

та на умствен и физички труд. Меѓутоа, и во овие услови об- 

разованието и особено високото изразува противречен карактер 

околку колку ce изразуваат противречностите во ова општество 

и посебно во неговата социјална структура. Во такви противре- 

чни општествени услови и односи образованието добива против- 

речен карактер што ce состои како значаен фактор, чинител на 

општествени промени и промени во социјалната структура, но и 

како погодно средство и канал на репродукција на класните и 

слојните разлики и противречности. Тогаш, патот до низа углед- 

ни и привгГлегирани професии и општествени позиции претежно во- 

ди преку високото образование.
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Во современите условк на егзистенција и на капита- 

листичките и постојните социјалистички општества кај средно- 

то, a уште повеќе кај високото образование, остро ce нагласу- 

ва и манифестира нивниот двоен и противречен општествен ка- 

рактер: од една страна тоа претставува значаен општествен ка- 

нал и фактор на општествените промени (подразбирајќи ги тука 

економските, социјалните и културните), a исто така и значај- 

но средство и оружје на конзервирање на постојните општестве- 

ни односи, самообновување на владеачките класи и "елитните" 

социјални групи (слоеви). Таквиот двоен и противречен каракте 

на високото образование не егзистира само во различните фази 

на развиток на определен конкретно-историски облик на општес- 

тво, туку и во рамките на ист степен од неговиот развиток, шт 

е израз на видот и начинот на манифестирање на самите општес- 

твени противречности и особено класните. Секоја владеачка кла 

са (било да стакува збор за капиталистички или за социјалис- 

тички општества кои тргнуваат од сопствените спротивки инте- 

реси)ce стреми и настојува образованието и посебно високото 

да го претвори во средство кое ќе ќ служи во функција иа ос- 

тварување на својата владеачка позиција. Оттука и самите це- 

ли и улога на образованието во капиталистичките и социјалис- 

тичките општества ce спротивни, што произлегуваат од сушткн- 

ските разлики на карактерот на овие типови на современи опште 

ства.

Класнослојната структура на современите високораз- 

вкени капиталистички земји кајсилно влијае врз можностите за 

студирање и стекнување на диплома на некоја високообразовна 

икституција. Но тоа нејзино дејство е насочено во два спротив
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ни правци: 1) непречени и неограничени можности за студирање 

на синовкте к ќерките од средната и крупната буржоазија и вле- 

гувањето во нив од другите и посебно од експлоатиранкте класи 

по пат на високото образование дејствува иреално и 2) ограни- 

чувачки и сопирачки во однос на можностите за студирање на си- 

новите и ќерките од експлоатираните наемни работници и посеб- 

но од производствените наемни работници. Највисокото учество 

на младината од работничката класа на високошколските устано- 

ви, и тоа не на најелитните, достигнува околу една четвртина 

од вкупниот број студенти и тоа само во две-три високоразви- 

ени капиталистички земји, додека во најголемиот број високо- 

развиени капиталистички земји нивиото учество е мошне незначи- 

телно, т.е. под една десетина од вкупниот број студенти.

На тој начин јасна е класната улога на високото об- 

разованке во современиот'капитализам, у л о г а  к о ј а  е  в о  с л у ж б а  

н а  п о с т о ј н а т а  о п ш т е с т в е н а  п о д е л б а  н а  т р у д о т ,  н а  х и е р а р х и с к а -  

т а  п о д е л б а  в о  ф а б р и к а т а  и н а  о п л о д у в а њ е т о  н а  к а п и т а л о т . Висо- 

кото образование има позначајна улога за ситната буржоазија 

која cé потешко ce репродукува врз основа на ситната сопстве- 

ност и единствено средство гледа своите синови и ќерки да ги 

регрутира во "буржоаскиот талог" или во "ксмандантите" и надгле- 

дувачите на производствениот труд преку стекнување на високо- 

школска диплома. Тоа слична улога на самообновување има и кај 

другите средни слоеви на "бели јакни", на "офицерите" и "под- 

офкцерите" на производствениот труд; на научните и истражувач- 
ки бироа итн. Така високото образование станува карактеристи- 

чно 'поле на класната борба меѓу ситната буржоазија и средните 

слоеви на "бели јакни1’.
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Оттука може да ce заклучи дека и во кднина високо- 

то образование не ќе претставува значаен фактор и општествен 

канал на значајни класни промени во рамките на капиталистич- 

киот начин ка производство.

Влијанието на социјалната структура врз можностите 

за запишување и студирање во земјите на етатистичкиот соција- 

лизам е значајно и ce карактеризира со следното:

• 1. Со брзото ширење на образовната мрежа на сите 

степени и посебно на високото, значајно ce зголеми застапе- 

носта на работничката класа во високото образование и нејзи- 

ното учество просечно за сите европски етатистички социјали- 

стички земји ce движи околу една третина што е на определеи 

начин во зависност од бројноста, односно развиеноста ка ра- 

ботничката класа во соодветната земја, при што обично учес- 

твото на студентската младина од работничко потекло во вкуп- 

ниот број студенти cé уште е под учеството на работничката 

класа во вкупното население.

2. Во рамките на студентската младкна домикираат 

студентите од немануелните слоеви или според нквните офици- 

јална наука ткр. интелигенција~чие учество, просечно земеко 

ce движи околу половината (50%) од вкупниот број студенти, 

што далеку (на триесет процентуални поени) поголемо од нив~ 

ната застапеност во вкупното население, но речиси за толку 

повнсоко и од учеството на студентите од работничко потекло.

3„ Студентите од селско потекло во вкупниот број 

студенти во овие земји учествуваат со (просечно)^една седми- 

на к покрај тоа што учеството ка селското населекие во вкуп- 

ното е домккантно, односно ce движи и до ' 40% Во некои земји.
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Оттука и високото образование има силно, н а г л а с е н а  

п р о т и в р е ч н а  у л о г а :  б р з о  з г о л е м у в а њ е  н а  б р о ј о т  на  с т у д е н т и т е  

и п о к р а ј  с е л е к т и в н и т е  м е х а н и з м и  н а  п р и е м  н а  у н и в е р з и т е т о т ,  о д  

е д н а  с т р а н а  и з н а ч а е н  к а н а л  н а  с о ц и ј а л н а  р е п р о д у к ц и ј а  н а  н е  -  

м а н у е л н и т е  с л о е в и  и в о о п ш т о  н а  х и е р а р х и с к а т а  п о д е л б а  н а  т р у -  

д о т ,  п р е д  c è  к а  ф и з и ч к и  и у м с т в е н .  Таквата противречна функ- 

ција на образованието во овие земји ќе ja задржи и во иднина, 

т.е. cé додека општествените односи и целокупниот општествен 

систем ce засновува и израснува врз етатистичкиот начин на 

производство, етатистичката сопственост и поделбата на умствен 

и физички труд, т.е. услови кои доведуваат да ce управува во 

име на работничката класа чие битие е наемно, a не непосред- 

но самата класа да управува; услови во кои постои од неа оту- 

ѓен управувачки слој кој е привилегиран и кој образовниот си- 

стем и посебно високото го става во функција на неговото уп- 

равување и самообновување. При тоа, учеството на студентите 

од работничко потекло во иднина може и да ce зголемува cé до 

и преку нејзиното учество во вкупното население, ко суштина- 

та на високохо образование останува и ќе остане истаѕ самооб- 

новување на управувачкиот, бирократскиот слој, од една страна 

и можност преку него (завршувањето на некоја високообразовна 

устакова) да ce побегне од општествената положба на работнич- 

ката класа и селанството и да ce стане "граѓанин" на некој од 

немануелните општествени слоеви.

Во такви услови високото образование е значајно ':бој~ 

ко" поле на класно-слојните интереси™ интересите на управувач- 

кнот слој и на иктелигенцијата да ги задржат постојните псзи-
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ции и привилегирани функции и преку него да ce напуштат под- 

редените и депривирачки позиции и занимања на претежно физич- 

киот труд што е мошне потешко, отколку кај првите-нив да ги 

задржат.

Мошне слична тенденција и противречна функција на 

високото образование ce забележува и во услови на развој на 

социјалистички самоуправни односи. Но пред да ce означат во 

оваа смисла основните караќтеристики на социјалната структу- 

ра во нашето општество, ќе ce изнесат основните резултати од 

проверката на поставената теориска хипотеза:

1. Социјалната структура влијае врз можностите за 

студирање и врз изборот на видот на високото образование така 

што студентите од немануелните слоеви во позначајна мера ги 

избираат оние видови на високо образование кои ce "покоњуктур- 

ни" и кои повеќе и побрзо водат кон поклучните општествени по- 

зиции (економскиот, правниот, медицинскиот и архитектонско-гр< 

дежниот факултет), при што разликкте ce мошне позначајни меѓу 

мануелните слоеви, од една страна и немануелните, од друга ОТ' 

колку внатре меѓу нивните слоеви.

1-а) Врз изборот на видот на високото образование 

влијаат правопропорционално висината на просечниот месечен ДО' 

ход по член на семејство и степенот на образование на родите- 

лите, со нешто поизразено дејство на степенот на образование 

на родителите. Нивното влијание е во иста насока како и влкја' 

кието на социјалната структура и не излегува од нејзините рам' 

ки, бидејќи дејството на доход на семејството па_и степенот 

на образование на родителкте внатре во рамките на мануелните 

и немануелните слоеви е речиси безначајно.
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1-6) Регионалното потекло на студентите (Скопје, 

друг град, село), односно попрецизно речено противречноста 

меѓу градот и селото значајно ги диференцира матурантите во 

можностите за студирање како и врз изборот на видот на висо- 

кото образование на тој начин што студентите од село не само 

што имаат знатно помали можности да влезат на универзитет, 

бидејќи селекцијата кај нив е посилно изразена, туку и во из- 

борот на видот на високото'образование повеќе ce ориентирани 

кон студиите на вишите школи и студиите од прв степен, т.е. 

студии кои покусо траат како и кон земјоделско-шумарскиот фа- 

култет.

1—в) Врз изборот на вкдот на високото образование 

значајно влијаат и други чинители како што ce: видот на завр- 

шеното средно училиште, успехот во средното училиште, полова- 

та структура на студентите и сл.

Учениците кои завршиле училиште за занимање само 

исклучително и ретко имаат можност и претпоставка за успех, 

да ce запишат на некој факултет или виша школа, додека учени- 

ците од средните стручни училишта обично ce насочени кон из- 

бор на оние видови високо образование кои соодветствуваат спо 

ред својата природа на знаењата од средното училиште, додека 

гимназијалците имаат најголеми можности за избор на било кој 

факултет, што значи не ce ограничени во тој поглед.

Успехот на студентите значајно и во иста насока вли 

јае врз изборот на видот на високото образование како и соци- 

јалната структура на студентите, бидејќи оваа (социјалната 

структура) значајно влијае врз успехот на учениците во сред-

ното образовакие
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Полот на студентите значајно влијае врз изборот на 

видот на високото образование така што во вкупниот број сту- 

денти најзастапена е машката студентска младина како и тоа 

што женската студентска младина најчесто бира некој од факул- 

тетите на општествените наукиумедицинскиот факултет, a речиси 

незнатно некој од техничките факултети.

Анализата на емпириските податоци не ги потврди сле; 

ните две хипотези.

А. Социјалната структура значајно не влијае врз пе- 

риодот на првото размислување за идната професија, односно за 

изборот на видот на високото образование;

Б. Социјалната структура значајно не влијае врз пе- 

риодот на донесување конечна одлука за избор на соодветниот 

факултет на кој студентот студира.

При комбинирањето на дејството на висината на про- 

сечниот месечен доход по член на семејство на студентот, сте- 

пенот на образование на родителите па и со успехот во средно- 

то училиште врз периодот на размислуваше и конечната одлука 

за избор на соодветниот факултет резултатот е ист: не постои 

значајно влијание ниту на еден од анализираните чинители.

Едка од причините на оваа појава веројатно ce состо 

во недоволната осознаеност кај добар дел од завршените сред- 

ношколци на нивните цели при изборот на професијата што бара 

вишо и високо образование воопшто, отколку свесна ориентација 

за избор на соодветната професија која бара високо образова- 

ние. Ова ce потенцира во услови на "отворени врати" на универ 

зитетот што ce поддржува општествено и политички со неможно- 

ста за вработување на поголемиот број завршени средношколци.
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Во такви услови и високото образование станува резервоар на 

латентно невработената средношколска младина, од една страна 

и само цел за добивање на диплома од некоја високошколска ус- 

танова што ja овозможува (само целта) престижот на самото ви- 

соко образование за да ce побегне од општествената положба 

на мануелните класи и слоеви, од друга страна.

2. Социјалната структура на студентите значајно вли- 

јае врз изборот на најдобриот другар со кого студентот нај- 

многу ce дружи така што најчесто за најдобри другари ce изби- 

раат студенти од сопственото или мошне блиско социјално поте- 

кло, при што разликите меѓу студентите од немануелните слоеви 

ce поголеми отколку разликите меѓу студентите од работничките 

слоеви, но тие не ce толку големи и значајни колку што ce раз- 

ликите меѓу студентите од работничката класа, од една страна 

и од немануелните слоеви, од друга страна. Меѓутоа, во избо- 

рот на најдобар другар постои поголема затвореност меѓу сту- 

дентите од немануелните слоеви во однос на студентите од ма- 

нуелно потекло.

Социјалното потекло на студентот позначајно влијае 

врз изборот на најдобар другар отколку што влијае неговиот ус- 

пех во средното училиште.

2-а) Социјалната структура на студентите влијае врз 

нивното меѓусебно помагање во студирањето, односно во подгот- 

вувашето на испитите така што во позначајна мера студентите од 

исто или слично социјално потекло ce здружуваат.
2-6) Социјалната структура на студентите влијае врз 

изборот на девојка или младич на тој начин што тој избор пре- 

тежно ce врши во рамките на исто или слично социјално потекло.
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Влијанието на социјалната структура на студентите 

ce изразува и пошироко во нивните неформални односи, во кори- 

стењето на слободното време што е резултат на класно-социјал- 

ното диференцирање на вкупното население во македонското оп- 

штество и неговото влијание врз неформалните односи, слобод- 

ното време, годишните одмори и создавањето на групите на "куќз 

пријатели.

• 3. Социјалната структура на студентите влијае врз 

кивниот успех во студиите, иако тоа посебно е изразено во од- 

нос на нејзиното влијание врз изборот на видот на високото об- 

разование и врз нивното другарување како и тоа што влијанието 

на социјалната структура врз успехот на дипломираните студен- 

ти е знатно поизразено отколку кај недипломираните (анкетиранп 

студенти.

Тенденцијата на послабото влијание на социјалната 

структура на студентите врз нивниот успех во студиите во од- 

нос на изборот на видот на високото образование и нивното ме- 

ѓусебно другарување може да ce објасни со поострата селекција 

што е de facto вршена во претходните степени на образование 

врз учениците од мануелно потекло, и од работничко и земјодел' 

ско потекло.

3-а) Врз успехот на студентите влијаат висината на 

просечниот месечен доход по член на семејство и степенот на 

образование на нивните родители кои ce наоѓаат во позитивна 

корелација со нивниот успех, со таа разлика што кога ќе ce ко: 

бинира нивното дејство тогаш степенот на образование на нивни 

те родители покажува повисок степен на влијакие. Во комбинаци 

ja на дејството на социјалното потекло на студентите, висина-
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та на просечниот месечен доход по член на семејство и степе- 

нот на образование на нивните родители ce покажува дека соци- 

јалното потекло (мануелно - немануелно) посилно ги диференци- 

ра студентите во нивниот успех, отколку што ce висината на 

просечниот месечен доход по член на семејство и степенот на 

образование на нивните родители.

З-б) Врз успехот на студентите значајно влијае и ви- 

дот на високото образование така што ова влијание покажува по- 

висок степен во однос на социјалната структура што е резултат 

на карактерот, содржината и начинот на студии на одделните ви- 

дови високо образование.

3-в) Противречноста меѓу градот и селото и пошироко 

регионалното потекло на студентите влијае врз просечната оцен- 

ка на студиите, така што студентите од село покажуваат поне- 

поволен успех во однос на студентите од Скопје и друг град.

3-г) Видот на завршеното средно училиште влијае врз 

успехот на студентите така што студентите со завршена гимна- 

зија покажуваат подобар успех од студентите кои завршиле сред- 

но-стручно училиште.

3-д) Успехот во средното училиште е во позитивна Ko

pe лациск a поврзаност со успехот на студиите.

3-ѓ) Половата структура на студентите значајно не 

влијае врз кивниот успех во студиите.

4. Социјалната структура на студентите значајно вли- 

јае врз обемот (бројот) на дипломираните студенти во таква Ha- 
coxa што е знатно поголемо учество во вкупниот број дипломира- 

ни на Универзитетот имаат студентите од немануелните слоеви 

(особено од слоевите на администрацијата и стручњаците) во од-
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hoc на студентите од мануелно потекло (работничко и земјодел- 

ско) , што е како тенденција не само во поглед на вкупниот обег» 

на дипломирани студенти, туку таа е карактеристична речиси во 

сите видови на високото образование на Универзитетот "Кирил и 

Методиј".

5. Влијанието на социјалната структура на студенти- 

те врз ефикасноста, односно времетраењето на студиите значај- 

но влијае., но во спротивна'насока во одкос на нејзиното вли- 

јание врз изборот на видот на високото образование, меѓусебно- 

то другарување, успехот во студиите и обемот на дипломирани- 

те студенти: студентите со потекло од работничката класа и 

земјоделците ce поефикасни, односно во просек студираат по- 

кратко време (години) отколку што е тоа кај студентите од не- 

мануелните слоеви.

5-а) Со слична тенденција врз времетраењето на сту- 

диите влијае к регионалното потекло на студентите: студенти- 

те кои живеат на село побрзо ги завршуваат студиите во однос 

на студентите од Скопје, додека студентите од друг град ce 

наоѓаат на средината меѓу првите и вторите.

5-6) Врз офикасноста на студирањето влијаат и други 

чинители како што ce: видот на високото образование, успехот 

во средното училиште што е послабо во однос на влијанието на 

социјалната структура, додека, пак, влијанието на видот на 

завршеното средно училиште не е значајно.

6. Влијанието на социјалната помош изразена преку 

студентските стипендии и кредитите значајно и суштински не го 

"корегира" дејството на социјалната структура врз можностите 

за студираље, успехот и ефикасноста во студиите.



617

Значи, во целина земено, социјалната структура зна- 

чајно влијае врз целокупниот процес на студирање вклучувајќи 

ги тука и можностите за запишување на секој вид високо обра- 

зование. Во тој поглед на определен начин ce репродукува со- 

цијалната структура на средношколската младина. Влијанието на 

социјалната структура врз можностите за студирање во СР Маке- 

донија споредено со истото влијание во другите социјалистич- 

ки републики во СФРЈ како и со нејзиното влијание во другите 

социјалистички земји, не покажува некои суштински поинакви 

тенденции, туку ce вклопува во општата законитост во обусло- 

вуваноста на социјалната структура на студентите од социјал- 

ната структура на вкупното население, предизвикувајќи, притоа, 

значајни нееднаквости од класен и слоен карактер во високото 

образование.

Таквите нееднаквости ce огледаат во значајно посла- 

бата застапеност на работничката класа и земјоделците во ви- 

сокото образование која е под учеството во вкупното население 

во однос на немануелните слоеви кои мошне повеќе ce застапе- 

ни во високошколските установи не само во однос на своето уче- 

ство во вкупното население, туку и според учеството во вкуп- 

ниот број на студентите.

Оттука, може да ce очекува дека и во идните дваесет- 

тина години влијанието на социјалната структура врз можности- 

те и успехот во студирањето во нашето општество да има исти 

или слични тенденции, без разлика што притоа, учеството на 

студентите од работничко потекло веројатно ќе ce зголемува 

особено со тенденцијата на прераснување на средното образова- 

ние во општо и задолжително, т.е. со опфат на генерацијата
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што ќе ce движи помеѓу 70-80%; високото образование во нај- 

голем дел ќе ja задржи својата суштинска функција: обид за 

"бегање" од производните класи (работничката и земјоделската) 

и саморепродукциja на немануелните слоеви (слоевите на адми- 

нистрација, стручњаци и раководители).

На тој начин индивидуалната (личната) промоција со 

помош на добивање диплома за завршен факултет за работникот, 

односно за неговиот син или-ќерка, значи егзодус од работнич- 

ката материјална егзистенциja, начин на живеење и општестве- 

на моќ и духовно однесување, додека спротивно за техно-биро- 

кратот, односно за неговиот син или ќерка тоа значи задржу- 

вање на материјалната егзистенција, начинот на живеење опште- 

ствената и културната моќ што веќе ja поседува.

Ваквата улога и место на високото (па и средното) 

образование не може суштински да ce измени ниту со барањата 

за зголемување на учеството на студентите од работничката кла 

са дури кога тоа и de facto би ce случувало, ниту со "реформа 

на образованието и посебно високото. Искуството на досегаш- 

ната "реформа" на универзитетот и на тнр. "реформа" на насоче 

ното средно образование, особено ова второто покажа дека и 

покрај првите две општо-образовни години најголемиот број 

ученици во третата насочувачка година ги избегнува училишта- 

та за занимања и cé повеќе ce "турка" во редот што води кон 

гимназиите, односко кон продолжено високо образование преку 

што de facto ce изразува неговиот дуализам. Илузија е таква- 

та тенденција да ce објаснува со менталитетот и свеста на лу- 

ѓето, со култот кок гимназијата кли со култот кон високото

образование
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Основните причини и чинители не лежат во образова- 

нието ниту во менталитетот и традицијата на луѓето и колку 

тие да ce значајни туку во каректорот на социјалната структу- 

ра на нашето општество, чиј печат é дава општествената подел- 

ба на трудот, односно cé уште подреденоста на производниот на 

непроизводниот труд, на значајно понеповолната општествека 

положба на мануелниот во однос на немануелниот труд; општес- 

твена поделба на трудот што ja цементира одвоеноста на обра- 

зованието од производниот и воопшто од светот на трудот. Ток- 

му и образованието и посебно високото е во функција и во слу- 

жба на репродукцијата на оваа постојна поделба на трудот.

Ваквата поделба на трудот доведува, и покрај обидот 

на развој на социјалистичкото самоуправување, до отуѓување на 

слојот на администрацијата и слојот на стручњаците со високо 

образование од материјалната егзистенција, начикот на живеење 

интересите и образованието на работничката класа и селанство- 

то и во нивно претворање во технобирократиja која во опреде- 

лени фази од развојот на нашето општество има економски, по- 

литички и духовен монопол, управувајќи во име на работничката 

класа, што тк даваше печат на неговата социјална структура во 

целина.

Таквите тенденции особено ce изразуваа и изразува- 

ат во оние пеироди кога постои определена стагнација и поти- 

снување ка самоуправните процеси и односи. Во тој поглед иа- 

ко ce постигнати определени значајни резултати во развојот 

на социјалистичкото самоуправуваше сепак, тоа cé_уште не ста- 

на доминантен економски и стварен однос, барем не толку како 

што е развивано на рамниште на идеологијата и нормативната
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област. Тоа cé уште не успеа до крај да ги разбие технобиро- 

кратските монополски центри на моќ и одлучување, со што е мо- 

шне забавен процесот на "поработничување на сите", односно 

во трансформациja на постојната соцкјална структура која би 

ce вршела врз критериумот, односно положбата, начинот на жи- 

веење и интересите на работничката класа како нејзина "мати- 

ца". При тоа, не ce работи сите да ce сведат на образованието 

на неквалификуваните или квалификуваните работници, напротив ј
I

работник да биде и да стане оној кој има средно или високо об- 

разование, т.е. да нема суштински разлики во нивната економ- 

ска егзистенциja, начин на живеење, општествено-политичка моќ ; 
и интереси.

Во развојот на политичкиот систем на социјалистич- 

кото самоуправување нашата социјалистичка револуција (а уште 

помалку другите социјалистички земји кои ce развиваат врз др- 

жавната сопственост) доволно не вгради определени механизми 

кои не би овозможувале тенденции на бирократизација и техно- 

кратизација или нивната симбиоза кои силно го оневозможуваат 

развојот на самоуправните односи на сите рамништа на општес- 

твената организациja, со што и ce спречуваат кли забавуваат 

тенденциите кон "поработничување" на социјалната структура, 

односно на процесот на "економското ослободување на трудот".

Некои од тие мехакизми не ce непознати во меѓуна- 

родното работкичко движење. Во оваа смисла да потсетам на ис- 

куството што го извлекува К. Маркс од Париската комуна која 

презела определени мерки за да не дојде до "натпревар" за функ 

ции, односно да не дојде до бирократизација во новата соција- 

листичка држава: 1) распределба на доходот според критериумот
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на работништвото, т.е. почнувајќи од членовите на Комуната 

па до долу јавната служба морала да ce врши со работничка 

надница (општествено изедначување ка производниот и непро- 

изводниот труд); 2) можност делегатите и изборните чиновни- 

ци во секое време да можат да бкдат сменети и отповикани од 

самите бирачи и кои мораат строго да ce придржуваат на ин- 

струкциите на своите бирачи (императивен мандат) и 3) по за- 

вршениот изборен мандат нивно враќање на истото работно мес- 

т о .

Без ова и без реинтеграцијата на производниот труд 

и воопшто здружениот труд со образованието;,образование (сред- 

но и високо) кое ќе ce засновува врз основите на политехнич- 

кото образование, тоа (високото образование) не може суштин- 

ски да ja измени својата противречна општествена функција во

нашето општество.
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ПРИЛОГ - 1-  6 2 5  -УН И ВЕРЗИ ТЕТ „К И Р И Л  И  М Е Т О Д И Ј“  — С К О П ЈЕ

Студентски Амст
А . Презиме и име- на студентот

7. Дали ce запишувате како: (заокружете еден од двата прлведени одговорн)1. Редовен •2. Вонреден8. Ако сте вонреден студент наведетего Вашето занимање (на пр. неквалифик. • работник, квалнфик. работник, вис. квалиф. работник, дриватен закает., економ. техничар, книговод., учител,■' наставник со виша школа, дирек. и сл.)
' 9. Пол 1. Машкц’2. Женски10. Националност ................................ ...................11. Постојано место на живеење '1. Скопје2. Друг град во СР  Македонија3. Друг град во друга С  Редублика4. Село12. Зашшаље на таткото: е (заокружете го , само оној одговор во кој што спаѓазанимањето на Вашиот татко, ако не- мате татхо тогаш зашшањето на Ва- шата мајка или Вашиот старател)1. Н еквали фдхувлн рлботник п долуквалифкк> ван работник2. Квалифихзуан работник3. Високвквалификуван раотншс4. Земјоделец5. Приватен занаеттаја6. Срсдцо-стручеи кадар (техничар, екоиомски техштчар, настазшгк^-ч со виша школа и сл.)7. Bïicoico стручен кадар (шхжеиер, ехсномист., правипк, професори сп.)8. Раководен кадар (директор, упразител, професионален поли- тичар д сл.) ♦9. Друго (наведете ш то).........................

BE ЗАМ ОЛУВАМ Е ДА О Д ГО В О РИ ТЕ НА C IIÏE  17 ПРАШ АЊ А!
2. Факултет, (висока дли вшна пжола) .
3. Насока (отсек) ......................................... ...................... ...................... ...................... ......................
5. Година на запишување ца студентот:I, II, III, IV , V6. Семестар .... ........... .....................................1_______

т  •

13. Степен на образованието на таткото (заокружете го само оној одговор во кој што спаѓа образованието на Вашиот татко, a доколку немате татко на Ваша- та мајка или старател).1. Неписмен2. Самоук (без образование и писмен)3. Четиригодишно основио училиште)• 4. Осумгодишно учшшште5. Завршено училиште за стопанство или со драктична обука за квали- фикувашт работгшци6. Училиште за висоќоквалифихувани работндци7. Средно техничко, оддосно средно стручно учнлиште8. Гихшазија9. Виша школа10. Факултет или висока школа14. Со каков усдех го заврпшвте среднотоучилиште1. Доволен2. Добар3. Мн. добар * :4/Одличен15. Наведете го средддот услех на студиите и тоа за:I година ........... ......... ...............................II годика ................. :............... .................
I I I  година __ ............... ;..............................IV  годпна __________________ : ________а) немам средсн усдех бидејќи cera ce саддшувам на дрва година сту-

ДШ 1.16. Дали дримате стедендија?1. Да
2. де17. Дали дримате студентски кредит?
1. Да2. не '

1. Место



УНИВЕРЗИТЕТ 
»КИРИЛ И МЕТОДИЈ"

Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувањз

СКОПЈЕ

СТУДЕЅТСКА АНКЕТА 2 - 75

Целта на оваа анкета протставува научно социо- 
лошко истражување за ссцијалнзта структурз на студентите и нед- 
зинсто Елијание врз изборот на факултетот, висоќата и вкшата 
школа, нивнзто меѓусебно дружење и успехот во студиите на сите 
факултети, високи и виши школи во СР Македонија.

Go оваа анкпта ce прибираат сомо определени 
информации во рамките на комплексното научно социолошко истражу- 
вање на тема: работничката класа и високото образование*

Со оглед на фактот што податоците прибрани со 
оваа анкета треба да послужат за научни цели, научно согледува- 
ње на приведенист проблем, употребливоста на овие податоци за 
ваквите цели собрани со оваа анкета, првенствено ќе зависи од 
Вашатз непосредна и искрена сорзботка, од внимзтелното и пре- 
цизно дздените одговори на поставените прашања во анкетата«

Скопје, април - 197о



I

1, Име на факултетот
(високата или вишата школа ) : _______________________

2, Отсек (група) : _______________________________

2.а) Година. нз студии: I, II, III, IV,. V

3. Пол: 1. машки, 2 женски
4-. Националностј ______
5. Место на раѓање:

1. место. _____ _
2. опттинз ________
3. GP ______
4-, другз држава __

6. Место на постојано живеење

1. ме с т о ____________
2. општина _______ _
3. С Р _______________
4-, друга држава _______

7. Занимање нз Вашиот татко ______ ______ .

(Наведете го што поконкретно, како на пример; зомјсделец, 
општ НКВ рабстник, машинобрзвар, рудар, дреар, книгово- 
дчтел, продзвач, приватен зонаетчија, возоч, ззбар.тех“ 
ничар, економски техничар, шумарски техничзр и сл., учи- 
тел, наставник, професор во средно училиште, професор на 
факултет, инженер, економист, празник, адвокат, локар, 
уметник, војно лице и сл. Ако е пензионер, или инвалид да 
ce назеде претходното занимчљо, примор, пензионор-економ— 
ски техничар).
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8. Ako Вашиот татко no занимоње е земјоделец, наведете колку

хектари земдиште обрабстува? ______ _______

9. Каде е врзботен вашиот татко?
1. работно место __________
2. имѕ на работната организација _______________

3. место (град, ceло...) __________________
4. не е вработен

10. Занимзње нз Вашата мсјка: ________________________

11. Образование на Вашиот татко:

1. неписмен
2. самоук (без образование, но пксмон)
3. четиригодишно основно училиште 
4-, осумгодишно оснозно училиште
5. завршено училиште за квалификувани работници
6. училиште за ВКВ работници
7. средно стручно
8. гимназијз
0. виша школо
Ј. висока, факултет 
X. магистер, доктор на науки



на &ашата мајка:
1. негшсмена
2. сомоукз (без образование, ио писмена)
3. четиригодишно основно училиште
4. осумгодишно основно училиште
5. зѕвршено училиште за квалификувани работници
6. средно стручно училиште
7. гимназија
8. виша школа 

факултет, висока школа

13, Од колку членови Ge состои Вашето семејство, односно 
дс-маќинство?_______

14, Колку членови од Вашето сеаејство, односно домаќииство 
ce врѕботени? __________ _________

15* Колкав е вкупниот месечен доход ка Вашето семејство,
односнл домаќинство? ̂ собери ги меоечните лични доходи на сите .членови вработени од ceмедството* о д н о с н о  домакин- 
ртвото) .......  во старгд динар' ,

16. Потребните средства за студирање и живеење (за стан, облекл' 
исхрана и сл, претежно ги обезбедувам преку:

1. родителите
2. стнпендиЈа-износ _________ _ во стари дин.
3. кредит - износ __________ _ 330 стари дин,
4. сам ги, обезбедувам со ребота (која?) ___________

5. на друг начин (наведете го) ______ __________
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17. Колку месечно трошите за стан и храна ео стсри дк

18. Каде ce храните за време на учебната 1974/75 год.?
1. кзј родителите
2. еаедно со роднините
3. во студентска менза
4. сам си приготвувам
5. каде ќе стигнам во градот

19. Кои оброци ги земате дневно?
1. само ручек
2. појадск и ручек
3. појадок, ручек и вечера
4. појадок и вечера
5. подадок, ужина, ручек и вечера

20. Коде живеете за време на учебната 1974/75 година?
1. кај родителите
2. кад роднини
3. во студентски дом
4. позадменз соба како пстстанар

21. Go колку лица спиете во собота? ________



22. Дали собата во ксда живее̂ .е е =
1. сува, светла и топло
2. сувз, но не е добро светла
3. влзжна, но светла 
4-. влажна и темна
5. д р у г о : ________________________

23. Каде учите и ги подготвувате испитите?

1. во собата за спиење
2. во читална на факултет
3. во библиотека
4-. на друго место: _________________ ____________

24-. Според Вашс-то мислење, дали Ви ce добри условите за 
учење.и подготвување на испитите?

1. многу добри
2. добри
3. делумно добри
4. лоши
5. многу лоши
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25, Koja година го запишавте факултетот (високата или вишата 
школа) на ко.1 сога студирате? ________ ________

II

26, Наведете го последниот запишан семестар?
а) семестар __________ ____

6)година на запишување _____________

27. Дали на студии дојдовте по ззвршувањето на средното училии- 
тѕ или од нексда работна (или општествена организаци^а)?

1. по завршувашето насредното училиште
2. од работна (општествена) организација 

(која?)
3. друго'* ____ _________ _____________

28. Ако на студии доЈдовте од работнз организација, поконкретнс 
навезете го занимањето и работното место што ги обавувавте 
во рзботнѕта организација•

1. занимање
2. роботно место __________ _________
3. не дојдов на студии од рѕботна организацијо

29. Ако на студии дојдовте од работна opra нгиззција објаснете го 
начинот на доаѓањето од работната организација

1. работната организација ми определи платено 
отсуство за редовно студирање

2. работната организација ми определи неплатено 
отсуство за редовно студирање

3. работната организација ми определи сткпендија 
за отудирање и ме ослободи- од работен однос за 
врѕме на студиите

4. на моја иницијатива го раскЕѕнав работниот однос 
за да можам редовно да ce запишам на студии
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5» друго (наведете):

7. на студии дојдов по засршувоњето на средното 
училиште

Зо. Пред да ce ззпишете на свсд факултзт (висока или виша 
школа), кое училиште сте завршиле?

31. Со ваков успех сте го завршиле овз училиштеѕ
1. одличен
2. многу добар
3. добар
4. доволен
5. СО поправен
6. не завршив средно училиште, туку со 

приемен испит

32. Ceradi обидете ce да ги опишете основните цричини што
влијаеле врз вашиот избор на овој факултет (висока или вишѕ школа;?
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33. Сепак Be зомолуваме да ja одвоите оснозната непосродна при- 
чина која била од решавачко значење да ce запишете на овсј 
факултет (висока или виша школа)?

34. Во донесувањето на Вашата одлука до студироте на овиј сЈзКјЛ- 
тет (високо или виша школо) колку биле значајни следните фак- 
тори: (покрој секој од долунаведените фактори нопишете еден 
крст под оној број кој одговара на степенот на важноста)

многу прилично од пом« воопшто
значајно зночајно значај. незнач.
(1) (2) (3) (4)

а) таткото ...... ............  ..... .... .
б) мајкатѕ ________ ___ -... -_ ___________
в) други роднини ----------- ----------- -------------
г ) пријатели _________________ ... . ____
д) стручњаци коишто

лично ce познаваат ............ ...................
ѓ) познати стручњаци за

кок CT© слушнале и гш
прочитале ' “ ;

е) наставниците од
среднсто училиште ------ -----—  ______ ___ _____—  —

ж) книги., филмови и 
слично

з) друго:
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35. Cera, обидете ce да ce присетите кога прв пат сте размислу- 
вале да ce запишете на ово,ј факултет (висока или внша школа)?

1* уште do текот на осумгодишното 
училитте

2. веднаш по завршувпњето на сеум- 
годишното училиште, односно пред so
rta шувањето во средното училиште

3. во текот на учењето во средното 
училиште

4. веднаш по завршувањето на сред- 
нсто училиште

5. непосредно пред самито запишување 
на свие студии

6. друго: _____________ .

36. Kora сте донеле конечна одлука да студирате на овој 
факултет (виша или висока школа)?

1. во текот на осумгодишното училиште
2. веднаш по завршувањетс иа осумго- 

дишното училиште, односно пред за~ 
пишување во средно училиште

3. во текот на првите две години од 
средното училиште

4. во текот на последните две години 
на средното училиште

5. непосредно по заззршувањето на 
средното училиште

6. непосредно пред запишување на 
овој факултет

7. друго:
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37. Нагишете ga Зашатз просечно оцена за време но
студиите _______________ ____

38. Посебно нпведете ga просечнатл оценка за секода 
студидска година:

I гсдина ________________ ___
II годино ___________________
III гс-динз.__________-_______
IV гсдина ________

III

39, Дали сте задовслни со Вашиот успех на овод факултет 
(висока или вишз) школа?

1. мн о гу зa дов о лен
2. задоволен
3. вогловно задоволен
4. приливно **еза доволен
5. пстполно незадоволен

4-0. Според Вошето мислење, кои ce причините што постигнавте 
таков успех:
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41. Колку часови просечно дневно проведувате во учење?

4-2. Испитите ги подготвувате:
1. кампањски
2. системотски

4-3. На прва година студии на овој факу.лтет (висока или вишо 
школа) ce запишѕвте во учебната 19 /19
и тоа :

1. директно од среднсто училиште
2. од друг фзкултет, високз или виша школа
3. со повторување

Б, На втора година студии на овој факултет ce запишав- 
те во учебната 19__ /19__
и тоа:

1= директно
2. условно
3, со повторување

В. На трота година студии ce запишовте во 
учебната 19__ /19
и тоа :

1. директно
2. условно
3. со повторување

Г. На четвртз година студии ce запишавте во учебната19_/19и тоа :
1. директно
2. условно
3. со повторување
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4-4-, Наведетего што поконкретно занимањето од таткото на Вашиот 
најдобзр другар-ка?

IV

45, Дали Вашиот најдобар другзр-ка е отудент?
1. да
2, че

46.Дали Вашиот најдобар другар постојано живее во:
1, Скопје
2, друг град во Републиката
3, друг грзд во СФР Југослзвија
4, друг грод надвор од СФРЈ
5, на село е
6, друго: _____________ ______ _

47, Наведете го зонимањето од таткото на оној Ваш другзр-ка со 
кого заедно го спроведувате слободното време: корзо, кино, 
кзфеана , излет и сл.____________ _ _____

48. Напедете го занцмањето од таткото на оној Ваш колого
(или колешка) 'бо кого ги подготвувате испитате и најповеќе 
Ви помага во тоа подготвување: ______________________

49. Наведете го занимањето од таткото но Вашата девојка,
односно млодич? (доколку сте женоти-мажени, наведете го 
занимањето на Вашиот сопруг-о)?
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50, Дали при изборот на девојка, односно младич водите сметка 
и за нејзиното, односно неговото социјално потекло?

1, мошне многу водам сметка
2, прилично водам сметка
3, обично водам сметка 

Mr,слабо водам сметка
5, воопшто не водам сметка

51, Бо изборот га Вашиот брачен другар за кон карактеристики 
би воделе повеќе сметка (за секо,ј одговор ставете крст под 
оиој број кој одговара според знзчајноста)•

мн.значад« значајно беззначајно
(1) (2) (3)

а) вработеноста
б) училишната подго- 
товка

в) материјалната по- 
ложба

г) занимањето и угле" 
дот на неговите ро' 
дители

д) националноста
ѓ) политичката анга- 

жираност
е) карактерот
ж) физичкиот изглед
з) сексуалното искус- 

тво
ѕ) друго:
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52, Дали сметате дека Вашиот факултет (висока или виша ш к о л з )  
доволно стручно Be оспособува;

1. потполно сум убеден во тоа
2. воглавно сум убеден
3. делумно сум убеден 
4-, не сум убеден
5, воопшто не сум убоден
6. не знам

V

53, Обидете ое да дадете свој суд зз просечниот кзалитет на 
наставата и вежбите како и за начинот на оценувањето 
на Вашиот факултет (висока или виша школа) (назначете сс 
крст под онсд брсд што одговара на Вашето мислење):

одлична мн.добра добра слабо
(1) (2) (3) (4)

а) настава
б) вежби
в) начин но оце"’ нување

54, Далк е потребно факултетст, (В^окзта, вишата школа),
покрај стручното образование т^Гпружи и основни знаења од 
областа на општествените нзуки и хуманистичката проблема™ 
тика?

1. многу потребно
2. потребно е
3. делумно потребно
4. непотребно
5.  н е м а м  определено м и с л е њ е
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55, Во која област од Вашето образование чувстувате најголем 
недостаток? (Заокружете онолку одговори колку го изрсзугЈ(_0 
Вашето мкслење):

а) стручното
б) мпкристичкото
в) политичкото
г) културнсто
д) не чувствувам недостзток

55.a) Обрззложете го ваквото ®аше мислење протходнотс пр'
ње

56. Како гс прифаќате мпрксизмот?
1. потполнс го прифаќам
2. прилично го прифаќам
3. делумно го прифаќам
4. не гс прифаќам
5. нс го познавам доволно

56»а) Образложете ззшто така мислите so врска go одговорот нг. 
претходнсто лрашање.
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57« Ваведете no три наслови на познпти трудови од К.Маркс, 

Ф.Ѕнгелс, В.Ленин и од истакнзти современи марксисти:
1. трудови од К.Маркс:

a )
б)

в)

2« трудсви од Ф.Енгелс:
а) _ _ _ _ _ _ _ _ _

б) __________________

в)

3« заеднички трудови на 
К.Маркс и Ф.Енгелс:
а)
б)
в)

4-« трудови од В.Ленин:
a ) ______________ _________ _
б) ____________ _

в) _______

5. Трудови од некој современ марксист:
име и презиме нп марксистот: __

- негови трудови:
а)
б)

в)
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58. Опишете ШТ9 мислите за сегашната нсстава по марксистичкото 

образсвание на Вашиот факултет (висока или виша школа), т.е 
кои ce добрите, a кси лошите нејзини страни:

а) добрите^________________.______

б) лошите'*

59. Според Вашето мислење, дали на Вашиот факултет (висока 
или виша школа) запишувзњето на нспи студенти треба дз 
биде :

lf слободно, без никакво ограничувзње
2. со ограничување, т.е. само определен број на 

студевти, без разлика на постоењето услови за 
слободен у п и с

3. ограничување во зависност од просторните и 
нзставните услови на соодветниот факултот, висс 
ката или вииата школа

4. ограничување по пат на општествено самоуправно 
планирање на писокостручните кадрови

5. друго: ...
6. немам изгродено став по о е з  прашање
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59 a) Bo врска oo одгоЕорот на претходнсто прашање сбразложете 
загато така мислите:

60. Наведете две професии зо кои ce бзра факултетскс образованке 
a кои имаот на,лпозеќе успех и наЈпог.еќе ce ценети во нашетс 
општество?

1.

2 .

61. Новедете две професии за кои ce бара факултетско образование 
a кси, според Вашето мкслење треба најполеќе да ce ценат во 
нашото опгатество?

1.

2.

62. Според Вогаете мислење со што денс-с кад нос најпсдеќе може 
да ce постигне успех во животот?

а) со трудот што гс влсжува поединецот и 
неговиот резултпт

б) со степенот на обрлзовзние и стручните 
квалификации

в) преку пријатели и врски
г ) др y г о : ______________

Нп крајот Be замолувзме до го наведете Вашето име 
пгезиме со ш.т° ќе ни помсгнете да ги пронајдеме студентските пр 

"3Х добилање уште некои дополнителни подзтоци.

Ви благодориме на сорабс-тката !



СТУДЕНТСКИ К А Р Т О Н
Група отсек -----------------------------------

Редовен-вонреден.............. ........ ..........-  Број на досиетоПрезиме, татково име и имеДата н.место на раѓањето -Постојано местожлтелствоЗанимање на родителлтеНационалност и републ. припадностДржавјанство ;Koja школа завршил-а, каде, кога н со каков успехДали ja регуллсал војната обавезаKora за прв пат ce запишал на Уннверзитет ;Далн е сменувал факултет или група-отсек и кога •Дали нма детски додаток или стнпенднјаДалн е запослен и кадеKora е апсолвирал — учебиата годинаKora е дипломнрал и со каков успехБрој и дата на издадената дипломаАдрсса на сту- дентот во: СкопјеПостојано местожителство
Забелешка:

I
CTt

I

I
и>

ПРИЛОГ
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С О Ц И ЈА Л И С Т И Ч К А  Ф ЕД ЕРАТИ ВН А  Р ЅП У Б Л И К А  ЈУ Г О С Л А В И ЈА  ' 

С О ЈУЗЕН  ЗА ВО Д  ЗА СТАТИ СТИ КА

Ооразец а Г»*М/!973.
ПРИЛОГ -

! Одлука на Сојузнага скупштина 
I AC  6d.774 “ Сл.лист на С Ф Р Ј “
« број 13/73.

4

A * Н К  Е T A
за приходигв/расходите и потрошувачката на домаќинствата

' во 1973 годима

Смг# лодатоци прмОрани ео еола лнкотл сход«н> одродСлмо ма Злномо» a« с i д t мс i ични n<i рожудац.» 4»л h h i« jw»o a« ц*- 
лата зем ја#претставуваат. службенд тајна и не мождт да ce о6[авувавт поодинечно, миту нскому да со соопштуоаа ј . 1 
Податоцитв од овој прашалник ќв ce упогребат исклучиво за статмстички цели.

СР Македонија

Општина

Шнфра иа полисииот круг.

Редвн 6ро,| иг« домаќинството 
во кругот.....................................

Категорија на домаќинстаото

Картичка........................................ 0 1
_ _ L

Вкупен број членоои на дома- 
ќинството ......................... ............

10

п

13

15

ј

Белгрзд ,1973.година



ПРИЛОГ 5

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД ПО ЖИТЕЛ ПО ЦЕНИТЕ 1972 
СПОРЕД СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СФРЈ

Социј алистичка 
република

Општествениот производ во 
динари

Просечна годишна 
стапка на порастот

iii 1947 г11 1953 i 1977i
ii1

1976 i1_Ј
1948-
1976

11 1954-
1976

11
1974-
1976

11
п

1947 j 1953 » 1973 j 1976Ј_ —  — -“ — — •“ — — ii 11
- - - - - - i ..... ii 1J 1 1

I
i i i i

ј Југославија ii 3460 11 4061 ! 12296 i -13970 11 4,9 ■ 11 5,5
111 4,3.

iii— 100 ! l oo  j 100 ] 100
i Босна и Херцего- i 11 — д ““Г “ i iѕ !1 11 1 ii i
! вина i 1968 1 3473 i 8168 i .'8970 1 3,9 1 4,2 1 3,2 IIi 86 ! 86 ! 66 j 64

i 1 i i 1 1 1 г1 1 ~г i
i Црна Гора ii 3243 11 3033 ! 8756 i1 9818 1_ i 3,9 14 5,2 14 3,9

11 94 ! 75 1 71 ! 70
i----- ------
] Хрватска

1ii 3610
I11

1
4691 î 15079

i
.17359

111 5,6
111 5,9

111 4,8
11
\

i
104 !

■* гi
116 !

1 1 
123 j 124

i 1 i i 1 1 1 1 1 I i
1 Македонија ii 2432 1 2757 » 8546 i 9520

11 4,8 1! 5,5 11 3,7 1 7 0 ! 6 8 ! 69 ! 68
i 1 i i I 1 “ 4i 11 . 11 1 1

i Словенија ii 5648 11 6549 ! 24390 I1 28182 1i 5,7 11 _ 6,5 11 4,9
114 163 ! 161 ! 198 ! 202

Ј Србија
iii
i

3274
111
1

i
3717 1 11214 

1

i

i
.12797

111"П “ 1

111“T — 5,5
11l“7“ __4л 5__

i1-J - 1 . . . s i1

1
92 !

i : n ri — 22_,

! Ужа територија ii 3478 11 3928 ! 11984 i 13732
1I 4,9 1 5,6 Ii 4,6 11 l oo ! 97 ! 97 i 98

i 1 i I 1 i 1 ■ i i
i Косово ii 1705 11 1873 ! 3904 ii 4494 11 3,4 1 . 3,9 i.i . 4,8 14 49 j 46 j 32 j 32T“Ѕ} ~г~- “1“ “ i 1 1 I i i i 11 Војводина 1i 3446

11 4042 ! 14070 i 16290 11 5,5 11 6,3 Ii 5,0 11 l oo ! 100 1 114 j 117.
i Недоволно развиенсн 1 i i I

. J -  
1 1I 11 ii ii ii

i подрачје i1 2671 11 3025 ! 7533 ii 8329 II 4,0 I 4,5 I 3,4 1 77 i 74 i 61 i 60
" --L ■ '] Поразвиено ii 11 i ifi I 1 i 1 i "  \ i '. . i "i

1 подрачје 3802 4543 [ 14922 3 17183 I
. 5X3__. 1 i __4^8_ 1 n o ! 112.1 121 , 123

Ниво (СФРЈ = 100)

Извор: Савезни завод за статистики, самоуправни и друштвено-економски развитак Југославије 
1947 - 1977, Београд, 1978.
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ПРИЛОГ 6

СТРУКТУРАТА HA ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД ПО ЦЕНИТЕ 1972 
(ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД = 100) СПОРЕД СОЦИЈАЛИ - 

СТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СФРЈ

Социј алистичка 
република

iiii
Општествен сектор 
на стопанството

1
i ИндустријаJ

!111 Земјоделие 1
1ii 1947

т
1953

ii 1973
ii 1976 j 1947

ii 1953
ii 1973

ii 1976 i 1947 11 1953 1! 1973 11 1976 i
i 1 i i i i i i 1 1 1

Југославиј a
ii. i 6 2,3

114 63 ,6
ii-i 82,4

ii_ . 83,8 J 18,3
ii 21,0

ii 35,1
i! 36,6 1 39,7

11 36,4
11 17,4

11 16,3 j
Босна и Херце- 
говина

iii -
111 65,3

iii 80,3
111 82,1 ! 12,9

iiiT "
16,9

iiiT"
37,3

1111

1
39,2 ! 35;9

1111
34,1

1111
15,8

11
1
14,5 J

Црна Гора
ii -

11 65,4
i1 84,2 11 83,9 1 4,9

ii 7,7 11 27,1 I! 28,2 î 48,3 11 32,6 I1 14,5 1! 15,2 !
i 1 i j i i 1 “fi “T*i 1i- - — i

Хрватска ii. - 11 65,1 i-j _ 84,0 11 85,6 ! 21,8 ii 23,3 !1 32,9 1-U- 33,9 ! 36,9 1-4, 32,3
i1 14,7

i1 13,6_j

Словениja
iii

111 75,8
iii 89,2

1!1 90,1 ! 28,1
iii 36,2

111 43,4
1Гi

1
44,2 ! 22,8

111 18,7
!I1 8,0

111 7,3 j"i 11 Iil 11 1 1 1 “ T 1 1
Србија i - 11 56,6

IS 79,0
I1 80,4 j 15,4 i1 16,9 11 32,6

ii 34,6 ! 46,3 1! 46,2 11 23 ,3 11 22,1 !
i 1 ! 1 i j i i 1 i i

Ужа територија ii - 11 55,4 I_l 79,1 !1 80,7 j 13,9 ii 16,2 11 33,1 ii 35,3 ! 42,0 1.4. 42,0 i1 19,5
i11 18,2J

Косово
iii _

111 48,3
111 71,5

i11 74,0 î i6,i
iii 22,3

111 34,1
iii

1
38,0 ! 58,3

1i! 52,2
111 25,7

1!1 25,0 i
i ■ i “■ ■ 11 1

B
1i 1I i ..... . " i” “ T 1 1

Војводина
ii - i 61,4 1 80,1

B1 .§2xZj. 19,0
111

. 1 1 Л .

11 31,0
ii .32^5н!.54,3

11 55,4
11 31,7

11.30*3.1
Недоволно развие' 
но подрачје

i“ 1 I-Ј _
iii- .i. - 64,2

11
I_1 80,0

11I1 81,7 ! 12,8
1iii i6,i

1111 35,5
iiii

1
37,3 ! 44,1

111 37,7
111 18,4

111 17,4Ј
Поразвиено
подрачје

!1
1

iii 63,4
111

-J - 83,0
111

_ L . 19,9
ii!_L_ 2 2,6

11!.  L _ 35,0
ii!> L _

11
.36,3j_ 38,3

11
S 36,0

11
i .17*1.

1
1
16*0 j

Извор: Исто, како Прцлог 5
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ПРИЛОГ 7

- 653 -

ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПЕРИОДОТ 
1952-1975 (ВО ЦЕНИ ОД 1972) СПОРЕД 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СФРЈ

Социј алистичка 
република

Износ во 
милијарди 
динари

Просечна 
годишна 
стапка на 
растотii i-. _i 1_ L СФРЈ ii ски н ja-

Југославиja
iiii 1156

iii
i 8 , 0

I1I1 100
iiiL_ 64,3

iii-4 33,0
Босна и Херце- 
говина

i
-  i i i 171

«i!1 6,3
l111 14,8

liii 74,3
111J 41,7

Црна Гора
iii 36

111 6^4 _  .

111 3,1
iI! 79,6

111! |4*
 

1 
IO
 

1 
1- 

1 
id*
 

i i

Х рватека
i!I 281

11
8 , 6

I11 24,3
!1l 64,3

1!11 28,8

Македониja
11i 85

1!1 8,0
11I 7,3

1
i
1 67,1

1
1
1 37,0

Словениja
1
1
1
1 163

I
1
1

. J 8,9
1
i
\
I___ 14,1

1
1
1

, 1 . i
O

lч1

1
1
1 36,2

Србиja
l
1
1

_ ± _ 421
1
1
1 8,5

1
1
i
1 . 36,4

i
1
1

. 1 . 66,5
1
1
1 33,8

во инве- 
стициите 

на

Учество во %—i-----------------
Во вкупните о п ш т . 
инвестиции на ре- публикатга Ј-ii-iiii

И з в о р : Исто, како Прилог 5



ПРИЛОГ 8

Ј1ИЦА ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО ПЕРИОДОТ 1952-1977 ГОДИНА СПОРЕД СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СФРЈ

i ii i Просечна го- Жени работ- Лица во работен Шица во работен од-
! Социјалистички [Лица во работен i ii дишна <стапка нички на однос на 1000 |HOC на 1000 работно
]републики и јоднос во илјади iИндекс] на порастот 100 р а б о т н . жители |способни жители
]покраини '1952 ! 1973 1 1 11977i

ii1977 i 1953 _ 1 1974- ! 1952i
i п

1977 ii
i i Ниво гi ] Ниво

i1973
ii 1977 1J 1977 ii JL У  D  ć. 1 JL У / / 1 1 1 ( сфрј=100)! i (СФРЈ=100)

т - Г -
i
i

i.i.i
i
i

1
I

i
i

i
i

i
i

i i 
i i

1952 т 1977 ! 1952 
i i

! 1977
i

,1952 ] 1977

! Југославија
i :
11734 14 306 J5161 i

i 120
ii 4,4

11 4,6 ј__24_
ii i

35 ! 103
i i
j 236 ! 100 г 100 ! 167

!
! 368 ! îoo !îoo

ј Босна и Хер- Т ”  !
ii ii i 1 1 i 1 i i i 1 ii T "

1 цеговина ! 268 i 589 i 737 i 125 i1 4,1 11 5,8 ! i6 ii 29 ! 96 i 180 ! 93 ! 76 ј 168 i 284 ! 101 i 77
] !.“.. i i i 1 i i i "Г “V ~Г 1 - ■ i “j“-- r

[ Црна Гора i 30 ! 9 3 ! 112 i 120 ii 5,4 11 4,8 ! 20 ii 31 ! 72 i iss j 70 ! 83 ! 131 j 316 [ 78 ! 86
i "Г 1 ■ ' 1 i i 1 1 i i i i j ] i
ј_Хрватска ! 477 ! 1060

Т  “ y

i 1271 ii 120 i
i

4,0
1
I

1
4,6 ; 28 

1

■i
i _39_Ј_.i

122 • j.276_j_118 j 117 ј 190
i i

j 421 ! 114 ! 114

i Македонија ! 90 1 302 ! 370
ii 123 \1 5,8 11 5,2 ! 17 ii зо ! 70 1203 i 68 1 86 1 124 ! 330 ! 74 ! 90

" ј. " Г.. i i i 1 Г i i - '1 Д- _i i - i -[--- t  -
] Словенија i 266 ! 615 ! 724

i
i
t

118 ii .4*1 .
11_4*2__ ! 32

ii 44 i 178 ! 400 ! 173 j 169 ј 281 ! 631
i

j 168 ; 171

[_Срби ja ! 603 i1647
"Î* " 1

11947 ii
1

118
ii
i А Л - .

11 4,3 ! 23 
1

i!
1

32 !
i

87 .1215_ј_ 
i i

84 ! 91 ! 137
i i

! 336 
"Г

! 82 ! 91

i Ужа територија ! 397 11083 11284
1i 119 i

.L- 4 , 8 11 4,3 ! 22 11 32 ! 90 1233 ! 87 ! 99 ! 138 ! 348 ! 83 ! 95
i..■■ ]..... 1 ! i i "i .... 1 " Ï  - V r _ _ _ r

i “J T
ј Косово 1 38 1 120 _Ј_1§0.

1
1
1

125 ii
i .5х2_.

ii
i
5,8 ! ii 

;
11
1

20 !
i

48
t 1

47 ! 43 j 92 
1 1

i 194
i

i _ 5 5 _ ! _ 5 3 _

IВојводина ! 168 1 444 ! 513 11 116 i 4,6 ii 3,7 ! 29 1i 34 j 99 1259 1 96 ! 110 j 151 ! 388 ! 90 ! 105
1Недоволно разви- ~ј .... 1i 11 j !

I
iI i ii i 1 1 1 i 11

iено подрачје 
Г Поразвиено

! 426 il 104 
1

11369
i

1
1

124 11
1
.4*8_. I1

i
5,5 i 16 11 29 ,1... i "i

81 i 172 !
i i

79 ! 73 i 144
i i

j 282
i

i 86 ! 77

ј подрачje (L 30 8 }320 2 Î 3 7 9 2 1.JL 118 1..4*3_.-±_4*3__ _ L. 37 1 114 |273 1 111 1 116 j 176 ! 413 1 105 |112

Извор: Исто, како Прилог 5.
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ПРИЛОГ 9

НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА BO СРМ ВО ПЕРИОДОТ 1963-1972 
ГОДИНА СПОРЕД СТЕПЕНОТ HA СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Индекс претходна година=100

-1 —
Вкупно

Година N
Ï—

ВКВ и КВ
работници---- 1-----г------

N [ I *Индекс

пкв,
и со

НКВ работници 
нижа подгот.

•Индекс

Висока, виша и 
средна подготовка

"Î--------------Г"
_N _ ј _______ % _ ј__Индекс_

1963 26210 100,0 3295 12,6 85 22162 84,6 78 753 2,8 238

_1964_

_1965_

_1966_

_1967_

_1968_

1969

23838 100,0 2778 11,6 84 20063^ 84,2 90 997 4,2 132

36609 100,0 4373 11,9 157 30922ј .84|5ј 154

119

1_3_14_

2084

3,6 131

44606 100_,_0 5811 13,0 132 36711ј .82̂ 3 4,7-----------L - . 158

45941 100,0. 6266 13,6 107 36728 80̂ 0 _100

108

2947_

6192

6,4 141

53304 100,0 7405 13,9_]_ЈЛ8 39707 74,5 _11,6 210
55164 100,0 7656 13,9 103 40812 74,0 103

102

6_696_

6607

12, 1 _10_8_

991970 55823 _100_,0_ 7536 13,5_ 98 41680 .74/7, 11,8
Ј_1971_

1972

57364 100,0 6855 12,0 91 42958 .74^9

72,0

103

101

7_5_51_

8646

Љ1. _114_

11459972 100,0 8129 13_,_6_Ј_118 43197 _14,4_

Извор: Статистички годишник на СР Македонија, 
1973, Скопје, стр.78



ПРИЛОГ 10

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА HA РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР 
ВО 1976 СПОРЕД СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СФРЈ

ЈСоцијалистичка
iii Високо

111 Више
111 Средно

iii Ниже
i
i Високо

111 Квалифи-
iii Полу

iii Неквали-
i република i стручно 1 стручно 1 стручно i стручно квали- 1 ковани i квалифи- i фикуваниii образо- 11 образо- 11 образо- ii образо-■ i фикова- 11 работници ii ковани ii работници

i вание 1 вание 1 вание i вание ii ни 1 i работници i

i Југославија
iii 5,8

111 5,0
111 16,5

iii 7,9'

‘Тiii 6,4
111 26,3

iii 16,2
i51 15,9

] Босна и Херце- ii 111 11 i ii 1 i 1I
] говина ii 5,1 11 _ 5^3 . 11 14,5 i! 7,8 i 7,0 11 25,9 ii 16,3 11 18,1

i ј 1 i Т ’ “Т 1
1 Црна Гора

ii 6,8 1 6,4 1 18,1
i1 . 7,1 ii 7x1

11 27,5
ii 14,5 1 12,5

i Хрватска
ii 5,9

11 _ 4^9 .
11 15,2

11 . 7,5
‘1“i! 5^6

11 '28,8
ii 15,8

11 16,3

] Македонија
iii 6,1

111 5,0 _
111 . I Z , 9

111 10,7
11 7,3

1
1
1 24,6

iii 15,2
111 13,2

i 1 J 1 1 i
! Словенија

ii
i

1
1

3,8 1
1

15,5
11
1

1
•~г

1
1

I i i i ItO
 

100
 

h 100 1 1 1

ii
1

20,7 1

1

17,0

i Србија i
i
. 6,5_ 1

1
__5х4 . 1

1
18,0 1

1

1!
I1
1 111

Kf 1ч
*3*1Oll11

1i
i

14,9 1

1

15,2

] Ужа територија ii
1
._ZxI___.

1!
1
___5х5__. 11

1
18,1 1

I
7,9

11
1

1
1 24,1 ii

1 1 5 х 2 _  .
11
1

__14,4 .. Ј

! Косово
ii 1 6,3 1 22,1

11 9,9 11 8,1
11 19,4

1i 16,0 1 13,1

i Војводина
ii . 5х 4____

11 5,1
11 16,5

1i 11
11 26,6

ii 13,8
11 17,8

i Недоволно разви^- 1
1

11 1
i 1 1 ii 11 15,8} ено подрачје 

i Поразвиено
i

1
. 5Х 5__ . !

1

_5х4_ . 1
1

16,5 1
1

8,8 1
1«

1
1

ii!
Ö4IЧ
чНoil11 i

i
15,9 1

1
_ Ј

! подрачје 1 6,0 1 ___4х 9_ . 1 16,4 1 11 ! 26,8 i 16,3 15,9

Извор: Исто, како Прилог 5
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ПРИЛОГ - 11
НАСЕЛЕНИЕ ПОСТАРО ОД 10 ГОДИНИ СПОРЕД УЧИЛИШНАТА ПОДГОТОВКА И СТАРОСТА ВО 

СРМ ВО ПЕРИОДОТ 1953-1971 ГОДИНА

Старост Година
У ч и л и ш н a ' П 0 д iГ 0 Т 0 Iз к a

ВкупноНеписмен Без учили- 
шна подг.

Основно
училиште

Ниско стр. 
училиште 

(у ч .за  КВ 
работници)

Средно стр. 
училиште

Средно оп- 
што(гимна,)

Факултет и 
високи шко.

Друго и 
непознато

5,5 4 4 ,ï 49,5 0,0 - -• - 6,4 100,0
1953 17.999 60.036 67.398 9 - - - 8.730 136.173

10 - 14 3,7 29,7 70,1 7 - 7 - 0,2 100,0
1971 8.564 52.532 123.918 ~ - 7 232 176,682

7,5 31,2 54,3 1,9 0,7 0,3 - 11,6 ^

ооо

1953 25.244 42,362 73.88А 2.603 1.005 345 7 15.728 135.927
15 - 19 2,3 4,4 89,0 3,1 1,4 1,9 . - 0,2 100,0

1971 5.306 7.555 153.659 5.444 2,435 3.244 397 _ј 172.734
8,0 4б,§ 45,0 з,о 3,4 2,3 0,1 5,3 1 100,0

1953 87.354 50.431 55.529 3.703 4.171 2.851 144 6.565 123,394
20 - 24 2,9 4,1 59,5 11,8 10,7 11,6 0,6 1,7 100,0

1971 . 4.665 6.203 90.156 17.857 16.228 17.522 862 2.627 151.455
13,5 35,6 52,9 3,6 1,2 2,1 .0 ,7 3,9 ' I 100,0

1953 46.167 66.320 38.454 6.711 2,249 3.913 1,230 7.259 186,136
25 - 34 6,8 9,3 65,8 7,3 8,7 2,7 3,5 2,7 100,0

1971 15.968 21.418 152.133 17.014 20.065 6.196 8.047 6.408 231.281
27,1 62,5 31,0 2,3 0 , 8 0,4' 0,5 2,5 Too, б

1953 92.957 118.528 58.801 4.332 1.534 809 987 4.720 189,711
35 - 49 26,3 26,6 59,2 3,8 4,7 1,1 2,6 2,0 100,0

1971 61.247 78.328 174.050 11,102 13.902 3.365 7.525 5.820 294.092
21,0 75,7 20,5 0,5 0,4 ' о ,з 0,3 I 2,3 100,0

1953 72.045 83.522 22.632 487 436 340 343 2,540 110,302
50 - 64 31,1 50,8 43,3 2,3 1,5 0,6 0,8 0,7 100,0

1971 72.507 82,735 70.422 3.773 2,485 915 1.293 1.120 162,7^3
17,8 84,7 12,5 0,2 0,3 0,2 ‘ 0,4 2,0 ioo ,ö

1953 60.989 65.468 9.646 148 245 111 67 1.581 77.266
d5 и no- 27,8 72,7 24,9 0,6 0,6 0,4 0,4 0.4 100,0веќе 1971 64.729 72.203 24.738 597 575 387 344 392 99.236

100,0 50,7 40,3 1,9 1,0 0,9 0,3 4,9 100,0
1953 342.755 486.667 386.344 17.993 9.640 8.369 2.773 47.123 958.909

ВКУПНО: 100,0 24,9 61,3 4,3 4,3 2,5 1,4 1,3 100,0
1971 232.986 320.974 789.076 §5.787 55.690 31.629 18.071 .__1 L 2 2 6  ___ 1̂ 288^222

ИЗВОР: 1. Savezn i zavod za s t a t i s t i k u ,  Pop is s ta n o vn iš tv a  1953, P ism enost (ško lska  sprema, k n j ig a  IX ,
Beograd, i960 , (1953) ,, c

2, Со^узен^з^од за статистика, Попис на населението - население и школуваност, книга l i ,  beo-
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ПРИЛОГ 12

СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA ВКУПНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
ВО CP МАКЕДОНИЈА ВО 1953 И 1971 ГОДИНА

г!I Социјална
структура

1L_ 19531) 1 1971 2)111 ii Броц 11 g_*6 1! Број 11 %1—  1 1 1 Работници
1
«268428

1111 20,6
III1 568966

111 34,51—  1 1 1 Земјоделци
ii
1784862

Г”111 60,2
1I1 617565

111\ 31 ±5
I11JL Приватни занаетчии

ii
ј 55344

111

i 
iCM

IiI 61670
\111 3,7

1111
Немануелни слоеви 
( службен, струч. роков.)

1i
i 161666

111i_ 12,4
II1! 259962

1111 001чLOI 
г-Н 11Г!11 Пензионери и друго

‘Г1
i 34214

1111 2,6
I111 139145

II! 8,5Г111

1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1

- M l 
Ul 1

i
JI 304514

1111 100,0
1111 1647308

III
—

100,0

1) Извор: Статистичка ревија, 1-2, 1959,
Југословенско статистичко друштво 
Београд, јули 1959.

2) Извор: Сојузен завод за статистика, Попи<
на населението и становите во 197 
население, Економски карактеристш 
I дел, книга III, Белград, 1974 и 
Статистички билтеи 679.



ПРИЛОГ 13

ПРОСЕЧНИ ПАРИЧНИ ИЗДАТОЦИ ЗА ИСХРАНА ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО 
BO ТЕКОТ НА 1973 ГОДИНА BO СРМ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА 

HA РАБОТНИЧКАТА КЛАСА И НЕМАНУЕЛНИТЕ СЛОЕВИ

Парични
издатоци

с о ц и ј ,
нема
изда-
тоци

до
250 н.д. 250-500 501-1000

HKB и ПКВ 
работници

i
! 39,5 
*114

i
! 17,3
! 50

1I11i
9,0

26
! 12,8 
! 37

1
j 8,6
i 25

iiiii
5,9

17

iiiii
3,8
11

i 3 , 1

\ 9

1111
1

100 i
289 ]

KB работници î 26,0
ј 46i . __ __

j 13,0 
, 23î

11I1i
9,0

16
Î 15,2 
! 27i

j 14,7
i 26 i

— i ■ ■ i i i i
6,8

12
iiiii

9,6
17

! 5,7 
! 10

1111
100 ! 

177 J
BKB работници

î 15,7 
1 16

j 8,8
i 9

III1
9,8

10
j 13,7 
i 14

‘i 26,5 
! 27

t - i i I
12,8
13

i
i 9,8

10
! 2,9 
! 3

111 100 ! 
102 !

Cé
j 31,0 
! 17 6i

'j 14,4
i 82 i

iiIi
9,2

52
î 13,7 
i 73i

! 13,7 
j 78

iiii
7/4

42
iiii

6,7
38

i 3,9 
! 22 1

!111i
îoo !

568 !
i

i  - - - “i"I i 1 i i 1 1 i
Слој на стручњаци 
- интелигенцијa

7,0
! 10
J ___________-

i io,6
i 15i

I111
8,4

12
! n,3
i i6 i

î 23,9 
i 34i

iiii
16,9
24

iii!
12,7
18

î 9,2 
! 13

11
11

îoo,o!
142 !

1i i ...... 1 “r ï .1 ; i 1 î ! !
Слој на админи- 
страција

! 16,4
î 10 1

! i,6
i ii __

iiiII
3,3
2

! 14,8 
i 9i

j 18,0
i 11 i

iiii
26,2
16

!iii
11,5
7

! 8,2 
! 5

111
îoo,o! 

61 !

Раководен слој
! 4,8 
! 3i

! 7,9 
! 5i

i1Iii
n,i
7 ! c9'5 1 6 1

i  7'9i 5i

^  X *■ i i i i
19,0
12

iiii
22,2
14

j 17,5 
! 11

1111
îoo,o!

63 j

Cé
j 8,6
, 23.J___  .

j 7,9 
! 21-L_-

11I
Ii

7,9
21

i ii,6
i 31 1

! 18,8
i 50i

—  ï “ !
II
I

19,6
52

Ѓ*1111
14,7
39

! 10,9 
[ 29

1111
100,oi

266 j

1 0 0 1 - 2 0 0 0 2001-3000 3001-5000 5001 и 
повеќе

Вкупно

Ки
нооrü&
s
Xç0)>>
Xfö

s
(UOçU
s
X£(U>>
XrtisCL)K

I

I

X мр ̂ = 52,40 
X нем = 27,79

P <  0,001 DF = 14 
P <  0,05 DF = 14

C = 0,282 
C = 0,300

659



ПРИЛОГ 14

ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА HA МЛЕКО ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО BO СРМ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА, 1975 ГОДИНА
1—  ----
; Потрошувач.
i по член на !1
с о ц . струк .

1 1 1 ! 1 i
i не i до 1 5 
ј трошелој5 литри 1 
i i iJL _

,1-10,

“1----1
oi
i 10,1-20
i

- 4-

T “ " I
! 0,1-40,0

,0|1. 1 _

i i
i [60,1-90,0
Uo, i-6o,oi 
1 !

1!1
190,1-120
i

ii
! 120,1-150 

,0} 
i

; !
,0, |вку- 

j150 иј пно 
iпов. j

11
1 Работници
i ..... -........

! 12,0
] 68

! 7,7
ј 44

_ I __  . . .

i
ii_i _

7,4
42

! ii,i
! 63.. .i..... - .

I 15,3 
1 87 
!

! 10,5 I 16,2 
! 60 1 92
i i

1 9,9
i , 56

i 4 , 6
i 26 i

j 5,3 j 100 
[30 [568

i
1 Земјоделци
i. ... ....... .........

! 13,2 
1 59

! з,б 
1 16

iiii-4

8,7
39

i 14,8
J 66

. i ... __
j 18,6
i 83
i

! 11,6 j 11,0
1 52 i 49 
i i

i б,9
i 31i

j 4,9
i 22 i

/6,7 1 100 
[30 [447

i 1 i 1 i i Г  " Г  — i i
! Начануелни 
Јслоеви

! 1,9 
! 5

! 2,6 
! 7

111i
2,6
7

! 5,6 
! 15

j 8,3 
j 22

! 9,4 j 20,7 
i 25 ! 55

j 19,6
! 52

! 13,9 
i 37

[15,4 [ 100 
i41 1266

i 1 I i i Г ---- “ ‘"I---- -- r ~ Г “ -- i i
i Пензионери и
Î ДРУГОi ........  ....... ...

i 10,7 
; 23

! 5,6 
! 12

I
I1!

3,7
8

! 6,5 
! 14. j_. ___

! 12,1
! 26
! .... .

! 10,7 ! 15,8 
j 23 ! 34
i . i ___

! !0,2 
i 22i

1 7,0 
i 15i

[17,7 j 100 
138 1215i i

ii
! Cé4- . _ ___ .

! 10,4 
1 155

1 5,3
ј 79

11l11

6,4
96

! 10,5
jl 58

. 1____

i 14,6 
1218

...i.. ..... .

! 10,7 ! 15,4 
! 160 *230
I ... - ___ 1.....

j 10,7
i 161 i

! 6 ' 7 I loo
! 9,з ! îoo 
1139 j 14 9 6

2X = 183,04 P < 0 ,001 DF = 27 C = 0,330

I
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СНАБДЕНОСТ HA ДОМАЌИНСТВАТА CO ТРАЈНИ ПОТРОШНИ ДОБРА BO СРН, ВО 1973 
ГОДИНА, СПОРЕД НИВНАТА СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА

IIKHJIUI -  19
Снабденост на домаќинствата со трајни потрошни добра

СоциЈална
структура Вкупно

_Електри̂
Нема

igĤ ujnogeî  ̂
Т парче

ЈЈечка^на н 
Нема

афта_
Т парче

ЕлекЈјзичнс
Нема

_печка____
Т парче

Б о i л 
Нема п

е 6r-,------1 парче
__Ф_р_и__ж>_и
Нема

Д е_р....
1 парче

Правос
Нема

мукалка___
1 парче

Машина_за_
Нема

перење_ 
1 па

алишта_
рче

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Работници 568 176 31,0 392 69,0 310 54,6 258 45,4 541 95,2 27 4,8 401 70,6 167 29,4 229 40,3 339 59,7 417 73,4 151 26,6 411 72,4 157 27,6
Земјодел-
ци 447 360 80,5 87 19,5 415 92,8 32 7,2 440 98,4 7 1,6 437 97,8 10 2,2 390 87,2 57 12,8 435 97,3 12 2,7 438 98,0 9 2,0

Немануел- 
ни слоеви 266 361 13,5 230 86,5 118 44,4 148 55,6 230 86,5 36 13,5 136 51,1 130 48,9 25 9,4 241 90,6 86 32,3 180 67,7 84 31,6 182 68,4

Пензионе- 
ри и др. 215 75 34,9 140 65,1 132 61,4 83 38,6 : 202 94,0 13 6,0 136 63,3 79 36,7 90 41,9 125 58,1 150 69,8 65 30,2 146 67,9 69 32,1

ВКУПНО: 1.496 647 43,2 849 56,8 975 65,2 521 34,8 1.413 94,5 83 5,5 1.110 74,2 386 25,8 734 49,1 762 50,9 1088 72,7 408 27,3 1.079 72,1 417 27,9

ИЗВОР: Рачна преработена анкета на Републичкиот завод за 
статистика (Прилог 4)

СНАБДЕНОСТА НА ДОМАЌИНСТВОТО СО ТРАЈНИ ПОТРОШНИ ДОБРА BO СРМ, ВО 1973 
ГОДИНА, СПОРЕД НИВНАТА СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА

ПРИЛОГ - 16

Снабденост на домаќинствата co тра јни потрошни добра
Социјална R l/V/П и л P a„,д..и_о_ a n a p a т Г p a M o ф o H M a r h  e  T o ф 0  H T e  л e b И 3 0  P

структура D КуПНи Н е м a Ï п a p ч e H e m a 1 П ci p ч e Нема 1 парче Heма 1 парче
N '........%....... N % N N % N % N % N % ! N ! %

Работници 568 137 24,1 431 75,9 471 82,9 . 97 17,1 536 94,4 32 5,6 211 37,1 I 357 62,9

Земјодел-
ци 447 238 53,2 209 ■ 46,8 428 . 95,7 19 A.3 437 97,8 10 2,2 396 88,6 51 1 1 , 4

Немануел- 
ни слоеви 266 51 19,2 215 80,8 172 i 64,7 94 35,3 219 82,3 47 17,7 20 7,5 246 92,5

Пензионе- 
ри и др. 215 172 80 43 20,0 182 84,7 33 15,3 203 94,4 12 5,6 89 41,4 126 58,6

ВКУПНО: 1.4Ž6 498 33,3 998 66,7 1,253 83,8 243 16,2 1.395 93,2 101 6,8 716 47,9 780 52,1

ИЗВОР; Прилог 4
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ПРИЛОГ 17

ВИД HA СТАНОТ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА 
СТРУКТУРА, 1973

Вид на 
^^-^станот 

соци ј 
на струк.

Еднособни 
и гарсоњера Двособен Трособен Четворосо- 

бен и повеќе Вкупно

Работници 29,2
166

40,2
228

21,1
120

9,5, 
54

100
568

Земјоделци 30,0
134

22,8
155

22,8
102

12,5
56

100
447

Немануелни 23,7 39,9 26,3 10,1 100
слоеви 63 106 70 27 266
Пензионери и 32,6 35,8 20,0 11,6 100
друго 70 77 43 25 215

Cé 29,0 37,8 22,4 10,8 100
433 566 335 162 1496

X 2 0,08611,35 р > 0,05 DF = 9 С
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ПРИЛОГ 17a

ПОВРШИНАТА HA СТАНОТ СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА 
ВО CP МАКЕДОНИЈА, 1973

|:—  — — • Г" ~ т
1 површина 11 ii ii ii ii 11 11 11
1 во m 2 i до 9 1 i ii i1 i 1 1 1i
|2 0 ци ј ална ii 20 1 21 - 40 ii 41 - 60 i 61 - 70 Ii 71 - 80 ii 81 - 90 11 91 - 100 11 101 и ИЗкупнс 1
јструктура ii 11 ii

i1 II ii 11_ 1 повеќе i i1

! Работници
iii 4,2

111 22,4
iii 35,9

iii 13,0
iii 9,1

iii 6,0 :
111 3,9

111 5,5
т 1

l oo  !ii 24 11 127 i.i . 204 ii 74 i1 52 ii 34 1.1... 22
11- -1 31 568 !1 I i i ) '7- - - \

i Земјоделци
1i 4,9 11 24,2 ii 29,8 i 12,5 i 11,8 1i 3,8 11 4,5 11 8,5 100*i

. Ј_ 22 1
Ј 108 i1 133 ii 56 ii 53 ii 17 1( 20 Î1 38 44-7 i

i 1 i i 1 1 1 1 т г
ј Немануелни iI i,i 11 17,7 ii 30,4 ii 22,6 iI 10,9 i 8,3 11 3,0 1 6,0 i  оо !
i слоеви 1

i 3 !
1 47 Ѕ

i 81 i 60 i 29 22 1
1 8 1

1 16 266 !
i i i h f “ 1

ј Пензионери i
i 7,9 i

i 27,9 i
i 31,2 i

i i i , 6 1
1 7,4 i

i 5,1 I
I 4,2 11 4,7 100Î

Ј и друго i 17 i 60 i 67 iy 25 1 16 i 11 1 9 1 10 Ј.. 215 !

J Cé
- i 

i 
i 4,4

“i
1
1 22,9 i

i 32,4 1
1 14,4 1

1 10,0 ii 5,6
1
1
1 3,9

1
11 6,4 î oo!

ј _ 66 _ Ј _ . 342 i 485 1- 1 - 215 1 150 i 84 1 59 1 95 1:1496 !

X = 53,18 р < 0,001 D F =  21 С = 0 , 1 8 5

бб 3



ПРИЛОГ 18

ДЕЛЕГАТИТЕ HA СОБРАНИЈАТА HA ОПШТИНИТЕ 
BO СРМ СПОРЕД СТЕПЕНОТ HA СТРУЧНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ, 1974

1 1 ~7  * 1 ‘

i Собори 'i
! Степен 
i на стручно

1ѕ Собор на 1
1 Собор на 1

1 Општествено- 1I Вкупно [

N  % !

1
!
1
1
1

здружен труд 
N  ј %

i

1

1
1
1

месни(заедн. 
N  ј %

i

1

1
1
1

политич.соб. 
N  ; %

1

1
1
1

! образование 
г  —  ~

\
1

i
- -  i i

1

1

1

i
1

-h*-
1

1
1"Г"I

1

1

iНКВ и ПКВ работн 1 i42 ! 2,6
1
1 28 ј з,з

1
1I 15 1

1 1 / 8\
1
1
1 85 2, б J

1
1ј Квалификувани
i

1
i
1

1

ii
249 ! i

15,7
1
1
1

1
70

i
! 8,4i

111
1 68

1111
1

8,2
111
I“7’i
387 11,9 ! п

i
ЈВисоко квалифик.

111
i

214 ! 13,5
11
i 34 ! 4,1

111 69
11J 8,4

I11 317 9'7Јii 11 ii 11 \1 1I 1 11 — iI
ј Ниско

111 69 ! 4,3 11 52 ! 6,2 11 36
1
1 ' 4,4 11 157 4,8 ј

11 11 11 11 1 ' 1 ' 1 11 *■ ‘1 ■ 11
i Средно 1 1

11— г 1
364 ! 

1
22,9 I1

1
147 ! 17,6

i
1!
1

145
11
II

17,6
11
i
656 20,2 j

1 Вишо 11 179 ! 11,3 11 143 1 17,1
11_ J .146 II ' 17,7

ii1 468 14,4 !т il.......... .. ■ 1Ј- 1 i 1 i 1 11 iiiiВисоко
11 i

211 ј 13,3
11. .  ј. 115 ! 13,8

11s 202 Il 24,5
1ii 528 16,2 jf — - - - u-, _ ̂ — — ‘ 

1 1 i 1 1 1 " 1.i 11!
|Друго
1

11--Ј1
i

261 ! 
i

16,4
11. L-. 1 1

247 ! 29,51I

111
i

143 !
i-4--1

17,4
1ii“~Г1
651 20,2 iл11

! cé
111

i
1589 i 100,0

111 836
ѕ

ilOO, 0
iii 824

I1 100,0 13249 1 0 0 , 0 !
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XXJL ix,avx J- s

ЧЛЕНОВИТЕ HA ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИJA, 
ОПШТИНСКИОТ КОМИТЕТ И СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
СПОРЕД ЗАНИМАЊЕТО (CPM) 3A 1974/75

1! 1 Членови на општ. 11 комитети
S Занимањеi

ѕ11 конференциja
11IJ _

општински комитети ј 
- членови ,

Членови i 
ЦК СКМ

на i;_; - ј
11 11 IX

т1 Q.*о 11 IX
1
1 % 11 IX

г1 g .~ог - - -
[Индивид. земјод. 
производит.

“Т111 218
Т “ 1 1 1 7,5

1111 37
1
1 5,1

I11
!

111-L.1 1 1 1 1 1 !I
ЈРаботници ! 850 1 29,1 !

.. L 186 11 25,5 11 14 I1 16,0
1
!занаетчии

111 7
111 0,2

111 2
11I 0,3

1I1 . —

1

1

1

1 1
i

V “ "
1

1I ‘ Т
1

1
i 1

1«Администр.

I

1 297 1ј 10,1 i
1 57 1

1 7,8 ■

1
1-L. -

1 Ј 1 I 1 1 1
1

[Зтручњ. и уметн. 1
1 651 1

- I 22,3 1
1 161 1

1
22,1 1

1
15 1

1 18,0
1

(Раковод. и плат. 
Јфункционери

1

1

1
1 541

1

1
1

1
1 18,5

1

1I
1
1 216

I
1

1

1

1 29,7

1

1
1

1

1 56

1

1

1

1

1 66,0
1

ћенз.и инвалиди
1

1

1 90
1

1

1 3,1
1
1

1 23
111 3,2

111
111 ...

Г ■' ...  ..... . т1 “■ Î “ " 1 1 “. 11 11 11 1јСтуденти и ученициј 16
11 0,5 1 1

11 о д 1 - 11 -ii
[цруго

111 254
111 8,7

111 45
111 6,2

11I _
Т ”11 _

1Ii Вкупно
1
|2924

111 100
1I1 728

111 100
111 85

11. L- 100

Извор: Статистичка документација при ЦК СКМ
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ПРИЛОГ 20

ЧЛЕНОВИТЕ HA РЕПУБЛИЧКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО HA ССРНМ СПОРЕД 

ЗАНИМАЊЕТО (ИЗБОРИ ОД 1974)

11
1
1 Членови на Конферен. Членови на :Претседател.

1 Занимање
1 - .

1”1 Број 1! Q,
'О

1
1 Број 11 о

'о

11
i Земјоделци

1111 5
11
11 3,1

11!1 2

т111 3,5
i
iРаботници

...!I
11 13

1...111 8,2

' 1 1 1 1 5

т1!1 8,6г....
iiПрив.занает•

1“
11I

* Л ! 1 1

~1~111
1
1

Г " --- --- -----‘̂ Ј1ii
!Администр•

111 3
11

1,9
111

1I1... i
!Стручњаци и 
ј уметници

111-I 78
111_! 49,1

1I11 21
11I1. 36,2

11
ј Раководители

i11Ј_ 50
!11I 31,4

11I1 29
111
i 50,0

ii
IflPYro ... .

1
111 10

I1II 6,3
11
1

i 1
'Г1

Ii 1,7
i
iВкупно

” I 1 1 1 159
1111 100

~гi!1 58
iii 100

Извор: Документациja (списоци) на Републичката 
конференција на ССРНМ, избори 1974 год., 
C rru m - K  wa vxrpwrvFmTp нд Рр.пчб.ттичката

ббб



ПОТРОШЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ДОМАЌИНСТВОТО BO ТЕКОТ 
НА 1973 ГОДИНА BO СРМ ЗА КУПУВАЊЕ HA УЧИЛИШНИ КНИГИ 
СПОРЕД СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА HA РАБОТНИЧКАТА КЛАСА

ПРИЛОГ 21

1-------------------
1 Потрошени 
, парични

ii
ii не
потрошено

iiii до
50 н д .

-t—I
ii

Iiii

—i—  i i i 1

—1-111I

111
1

-i.-iiii

ii
ii

Ј средства 
Социј .

iiii

iiIi

iiIi
51 - 150

iiii
151 - 250

Кiii
251 - 350 111

351 - 450 111 451 и 
повеќе

iii
iВкупно 1
i{:труктура i i i i i 1 1 1_i т 11 1 i i 1 1 i i

!НКВ и ПКВ 11 33,9
1i1 3,5

1i! 1 б , б ii 14,9 ii и , 1 11 7,6 11 12,4 ii i  оо  !
!работници 11 98 1i 10 11 48 i 43 î 32 1 22 1 36 i 289 i
ii

'Г11 33,3 ii 1,7 1 18,7 ii 17,5 ii 7,4 11 9,0 11 12,4 ii l o o  !
iКВ работници 1 59 i 3 1 33 i1 31 ii 13 1

Ј 16 1
I 22 ii 177 !!____  . ... . I i 1 5 \ 1. 1 i i

1 т11 32,4
iii 1,0

111 13,7 11 17,7 ii 12,7 i1 7,8 11 14,7 ii l o o  !
iКВ работници 1 33 i 1 1 14 1

t 18 ii 13 11 8 11 15 ii 102 !i 1 i 1 1 t i
i

'ГI1 33,4
iii 2,5 11 16,7 !1 16,2 !i 10,2 11 8,1 11 12,9 ii l o o  !

! c é 1 190 i 14 1 95 1 92 i
Ј .

58 11 46 1! 73 ii 568 јi 1 i 1 1

X 2 = 7,01 р> 0,05 D F  = 12 С = 0,110

6
6

7



ПРИЛОГ 22

ДВИЖЕЊЕТО HA БРОЈОТ HA НАСТАВНИЦИТЕ СПОРЕД ЗВАЊЕТО НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ

Индекс 1949/50=100

Учебна
111 : Гедовни 

• професори
iii

Вонредни
професори

iii Доценти . Предавачи 111 Вкупно
година 1 i i ii % 1 N i % 1 и н д . i N 1 и н д . ! N i 9- Јинд. 1

1 i i i i i i i 1 1 1 j ii 1I 1 1t II
1949/50 ! 8 i ! 9,4 1 100 i 26 1

iis 30,6 1 100 1 21 i
ii 24,7 î 100 ! 30 1 35,3 11 100 ! 85

ï
j 100,0

1 il 
1100 !

! L .............. I ..
1 Ji i i i i i 1 i 1 i i

1959/60 ! 30 1

1 1 1 1
! 15,4i 375,0i i 1 .i

iiii1 37,9
1
1
j 2 8 4 ,6 j 91

ii
ii

i i 
i i

4 6 ,7  1 4 3 3 ,3  î . 91

i

1 4 6 ,7

1
11
1

i
i

3 0 3 ,3  ! 195

1
1
! io o ,o

1 1 
1 1
1229,4 ]

-11 _ L  _____L ___1 1
1
i

1
i i

1
1

i
i

i i 

i i
i
i

1
1

i
i

i
i

i i 
i i

1969/70
1
Ј1051

1 1
! 2 6 ,3  i 13 1 2 ,5i i

i
! 132

i
i
i 3 3 ,1

!
! 5 0 7 ,7 ! i n

i
ii

t i
2 7 ,8  [ 5 2 8 ,6  J 51 1 1 2 ,8

1
11

i
1 7 0 ,0  j 399

i
! io o ,o

i i
; 4 6 9 ,4  J

11 1 1 1 i i i i i i i 1 i i t i
i i i i i i i i i i i 1 i ; 1 !

1978/79 Ј2 3 8 J 2 9 ,4  '2 9 7 5 ,0 1 191
i
i
i 2 3 ,6 j 7 3 4 ,6 j 182

ii
i

i i
2 2 ,5  [ 8 6 6 ,7  j 198 j 2 4 ,5

1
1
1 6 6 0 ,0 ]8 0 9 1 0 0 ,0 ■951,8 j

т

Извор: Универзитет "Кирил и Методиј", Скопје, 1979
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ПРИЛОГ 23

ЗАСТАПЕНОСТА HA СТУДЕНТИТЕ HA ГРУПИТЕ ФАКУЛТЕТИ 
СПОРЕД СТЕПЕНОТ HA ОБРАЗОВАНИЕ HA НИВНИТЕ МАЈКИ

i “  1 1 ’1* —!
ј Гр у п и  на !1 ii

I
1

1
II

I
ф а к у л т е т и

јС тепен  
[на о б р а з . 
јна м а јк а т а

11
11
!

.Ј_

О пш тес-
т в е н и

i
i
ii

. ј_

Природни ! 1 
1 
1 1 
1

Т ех н и чки
I1
!
!1
11

В и с о к и  
виши ш к .

1
1
I
1
11

В к у п н о

јН еписм ена  и ч е т и р и  i 3 7 ,5
ii
i 1 6 ,3  1 2 5 ,3

1
11 2 0 ,9

11
1 100

Јод дел . о сн о в н о 1!!
253 ii

4-
110 i i 171 I11

141 !
1 675

i 11 1i
m "  - -, 

! 1I !
!
р с у м г  одишно- 11 4 1 ,0 11 1 3 ,9  ! 3 3 ,8

I
I! 1 1 ,3

1
i1 100

fOCHOBHO 1
1 160 11 54

i
132 11 44 I1 390

I1 1 i i 1 1
|Училиш те з а

1
11 3 4 ,8

i
ii

!
1 3 ,0  ! 4 0 ,6

!
!1 1 1 ,6

1
1i 100

[кв р а б о т н . 11 24 i
I

9 ! 28 1 8 i
1 69

i 1 1 1 1
i 1

1
i
i i 11 1i!

јсредно о бра-
1
1 4 6 ,6

i
! 1 7 ,5  1 2 8 ,7

I
1 7 ,2

1
1 100

Јзо в а н и е 1
\
1

104 1
1Ј_

39 i 64 1
1
1

16 1
11

223

i
!
јВишо и в и с о к о

1
1
\
1 3 3 ,3

1
1
1
1

■' j i 
i

2 6 ,9 3 5 ,5

I
1
1
1 4 ,3

1
1
I
1 100

о б р а з о в а н и е 11 31 11 25 33 11 . 4 11 93
i L_i ....  " "
i]

1! 3 9 ,5 1
1 1 6 ,3  i 2 9 ,5 1

1 1 4 ,7 i
1 100

i Cé 11 57 2 11 237 ! 428 11 213 '1450 I! 1

X 60,62 р < 0 ,0 0 1 DF 12 С = 0 ,2 0 0



ПРИЛОГ 24
ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА HA СТУДЕНТИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ HA НИВНИТЕ МАЈКИ

Образование на 
ма јката

Просечна оценка за време на студиите
Ha I годi е оо 1 6,01-7,00 1I 7,01-8,00 ii 8,01-9,00 11 + 6.O. 11

ii 48,2 i 8,4 11 22,9 1 16,9 i! 2,4
-11 1,2 " r “ 1 1 100,0

Неписмена ii 40 ! 7 1 19 1 14 1 2 1 1 1 83
ii 42,4 i1 ii,i 1I 35,4 !1 8,1 !

! 2,0 11 1,0 11 100,0
Самоука i1 42 i ii____ !_!. . 35 1 8 1 2 1 1 1 99ii1 42,8 i п,б 11 33,5 11 9,7 11 1,4 15 1,0 11 100,0
4-но учил. !i 211 1 57 11 165 11 48 11 7 1! 5 1 493iii 39,5

1
__

1

00 ■““Г “11 32,0 11I 14,4 11 3,9 11 1,5 11 100,0
осум год.учил. i 154 i 34 1 125 I1 56 11 15 I1 6 11 390

ii 29,0

Ј 00 '•Ј 11 33,3
’ 1 ~ 1 1 15,9

1 —
\i 10,1 ' 1 ‘ 1 

1 2,9 11 100,0
Учил.за КВ работн. i 20 ! 6 1 23 1 11 1 7 11 2 11 69

ii 38,9 I 12,5 11 28,5 !1 16,0
“T“ ” J 1 2,8 "1 ’ 1 1 1,4

““ r~I1 100,0
Средно стр.учил. i 56 1 18 1 41 1 23 1 4 1 2 1 144

i 39,9 ! 10,1 i 27,8 1 22,8 1 3 , 8 1 2,6 1 100,0
Ѓимназиja ii 26 ! 8 ii 22 11 18 11 3 1J . 2 J! 79ii 42,0 1 6,0 ii 26,0 11 14,0 1fi 4,0 1 8,0 1 100,0
Виша школа i 21 1 3 i 13 1 7 S1 2 11 4 11 50

i 53,7 1 7,3 I 9,8 "11 7,3 ----------- 1- “1 12,2 "I“"1 9,8 _  - r -  1 100,0
Висока школа (ф-т) ii 22 1 3! ______ - > .........................

I 4 1 3 1 5 1 4 1 41
i
O 50,0 \ - i 50,0 1 - 1 - 1 100,0

Друго и б.о. 1i 1 1 i
!

i
ј _ 1 1

. 5 -
1

- J  .
- 1

i 2ii 40,9 1 10,1 1 30,8 ii 13,0 11 3,2 1
1 1,8 1 100,0

Вкупно i 593 ]147 44 7 ; 189 i 47 1 27 i 1450

X2 =  6 6 ,19 Р < 0,001 DF = 20 C =  0, 208

9,01-10,00 Вкупно
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ПРИЛОГ 25
ПРОСЕЧНАТА ОЦЕНКА HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ HA УНИВЕРЗИТЕТОТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 

СПОРЕД НИВНИОТ УСПЕХ ВО СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ И ВИДОТ HA ВИСОКОТО 0БРА30ВАНИЕ

Успех во 
средното 
училиште

Група на факул- 
тети

! Просечен успех во студиите за 1973/75 година
Вкупно6,01-7, 00 Z*21zS*99___ i 8,01-9,00 9,01-10,00 Без oцговор

N % N
I5 5 T .:
42«“ -.
62,2

“ 32*б"

N_ _ _ _ _ _ _

12
!5
8

"2Б“ У _
зб,б

” 5*6“ '
” 9?б""

_ N
■— Г _ '

a'O
::r:r
-§*2_.
-1*1
. J i L .

N
“ -“ r _
zzzizz
_ _ _ _ _ _

O'O
::r * rn
__2г.5_.

” 6 j~ '

N
“ “ "'ЗВ- 

5Ö
’ ” 90“
-’ "8§’

%
rn ra y r  
[” бб,б' 
! "Т0б,б" 
ГТбб.б'

Одличен
_Медицински____________________
~Технол^-Технимки____
Општествени

7
5

— 38“

1$,"5
: н л : :21.1
-цѓј-\

17 
' 20 
” 5б—
Г Г Г ’ ]

ВКУПНО: 69 26,8 122 57,5 55 17,1 10 3,9 12 5,7 257 1 100,0

Мн.добар

I

_Прир1ма11и_ЗемдшуМд_
_Медиуински_1_________
_Технол^-Технички___

__________

ВКУПНО:

8 ' 
— Тб—  
— 53“ “
; : ж : \

163

22,9
'“Гб*2“ “
глц::\
.ЛА..\

57,0

22
“22“ “ '
■“ 2б“ “ “
;“ г г "

85

62,8
“ Зб*Т"
“ 30,3“
n s : :
29,7

3

IZZ IIZ I
17

8 ,б
” 6*5“ ]
гХ г Јн
CZ2l§ZZ

5,9

- 2 1_ J L L . 35 IГ Töö.ö
zzzzizz:

i

. _ L L .

0,5

__]2__

” ]6”
20

- 1 2 * Z -

: : ќ ѕ : :
7,0

6! I 
" ““ 66“
ZZII5Z]

286

100,0 
Г” бб,б' 
[Zïôô, ô; 
! 100,0 i

? i

Добар i
!

i

[0ВУВ.^51:.У_§ВУ:ЈУУ:._
! Меаицински_________ _
11®хно{и-Технички________

Гбпштествени

21

35 ,

72.5 1
: ѕ л : :62.5

р л б " н

8 " 

>-1б

27,6
“55*8“ ]
"33,9”
n u n

_ !“ “ “
ZZZIZZZ

1 572 
L 3,6

z ï i i i z :

zziiiz ;

29
" “ “25“— _6“ l
" “T6T~| 1—

1—
т 

—
I"*

'
1 

1 
I 

i 
I —

Ч —
Ч —

м —
*! 

IO
IO

IO
IO

10
10

10
10

t* 
h* 
f* 

h*
IO

! O
IO

IO

ВКУПНО: 206 76,3 55 20,0 3 ! i , i - - 7 2,6 270 ! 100,0 j
-------------- — 1

Доволен и ] 
со прие- 1 
мен испит

i Прир.мат.и Зем.шум, бз,б___ _ Ј_ _ _ Ц / Аз__ - - 1 L a * i_ 4 11 100,0 !
1 Медицински 1 - I I
ГТехнол.-Технички 6Г,5 Ï 25,0 - i - - 8 100,0 j
"бпштествени "“ “5б 8о.о___ 5 Ч б ,б î 2,0 - 5 8,o 50 IUU,0 i

ВКУПНО: 52 75,A 10 15,5 1 1,5 i 1,5 5 7,3 69 100,0

ВКУПНО
Медицински

A3 Ј

' ” зб” |
З б Ј

"25*0“ "
50_ _ _ _ _ _ [55,2

[52*5“ “
! 13 
["23

[11,5 
[18:5 :

2 -1*8-2,5
5

” T6” -5Л-.12,8
113
Ï 25

!öö,ö i

_Технол^-Технички____
бпштествени

102
” 315'H "75*3” "

97_ _ _ _ _ _ [5 5 ,!“ " T9 8*б
; : ö n

2 L û ^ . j
-11?.. ” 23” : : r * 5 z :

220
“ "525"'

100,0
“Тбб.б"

ВКУПНО: 490 55,5 271 30,7 65 7,5 12 1,5 55 5,0 882 100,0

671



ПРИЛОГ - 26
ВРЕМЕТРАЕЊЕТО HA СТУДИИТЕ HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ СПОРЕД УСПЕХОТ ВО 

СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ И ВИДОТ HA ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Успех во 
средното 
образование

Група на факултети 

Природно-математички”

Одличен

Мн.добар

Добар

Доволен и 
со приемен 
испит

СЕ:

—

i l

1_МедкШииеви_________
IеКБОЛОШКОг!ЅХВБУКБ.. 

«-РШЈесЈвени__________

CE:

ОР0Р9РН9гмр1емаЈИчки_ 
_Медиуински___________

_РпшЈесЈвени__________
CE:

_ £1рироднргЈ01|Л'®^§Ји^1?и_ 
-В®0УУУ!Ј£!™_.
Технолошко-Технички
бпттествени

___и
.. I -----L

U.JLLi i i
-----L

I

---- L
_ _ г

CE:

Медицински__
Технблотко-Техничќи"
QnyJieçTBgHy________

CE ;

ОруР90ѓ2д'Ј11Ѕ̂ 91УУ!5Ѕ.
Медицински__
Технолошко-Технички
ОпшЈествени^

CE:

Години на дипломирања на 1 студентит^е

1Y A 3 Ïi

" rit ::i:

rL_.L.
L - L L .
l Z L ï 'l .

l _ r_ _ L.
110,0'

1Д КЖ Ш 11С
22 ; 8 ,6; 62

-- 3_L..!;-2^L„.sLo i ~ ~  3

u J - U  !
I 
I_____L

»  I
- - - - - - - ~L.. i
_____t

9 5

----1----
. - L J .

î 24,1«
f L.

- V H -

-hPL.

___§__-I.
J L L . L l ,
_8_L2_u j L.
1 2 Л 3 8 Л 1 .
2 9  [ 3 2 , 2 [
i iL j i j j . :
6 6  j 2 5 , 7{

B i i i o i :
JZllkSÎ..
J 7 „ [ _ 2 5 j [ .
27 [ 2 1ј З[

H  î fr,9j 57 ! 19,95 68 5 23,8’

t u
«... L

_î___

:±li
9 i

-----L.

■Y-h__ L.

3,35 52

ïtr*

.IIIIzIIIïIII “ sili E
N [ % '  N } % [

ј ш о и з ш к з г :
17 [42_,5[ 5 [12,5[

.Ј4 Ј 4 -.3 4 -3Д .
5 8 5 2 2 ,6; 2 6 5 1 0 , 1 5

.JS .U L JÎ..3 .1JL S.
11 5 16,7! 20 [30,35 

59 5 2 0,6! 4o ' 14,oj

„ . 1 0 — i,
_N_[„%_[, 

» _ * 
_1____1

____ 9— 1
J L L . L I  
J_[_ 2j6[

„2 1.1,01 2 1 2 2'
1 1 1 1'
6 ! 2,3,'

___
.3 [_?_»]?{.
_LlJ.3J[___t_.™

9 ! J 3 Ä ..5  ! .7ЛЈ

4 [lOjPi

8 I 3,1!

n i ï I L É

H ' h 5 ^ S [
‘52Т32~35

i2-hr,üf--rf-î:ÿ-
т г з т ^ - т г н #
irri515[-irh9;s[-9ТГТ5-ПГ-1Е“Г-Р-^Г’

24 [100,0

..,L.TiJLl5i4"iTri3ltî*ivfi5.tsfirfi9tît' » "Tr:it8î;]3;noî::)§:i3?KPÏ
5,б[. 37 Г29,5Г 5Г Г 35; З Г 5Т Г '3; б Г 1!1Т ' 8; ? Г 'б -  " T f  Ï,5 J 8 î  5,oj 151 J. 100,07. j.----)---—  j-- --r ----r----Г---- r---- ----r----т----Т___„т_..__т --j

29 ! 10,7! 270 ! 100,0i 19,35 71 ! 26,3!

t l Q h x h ^ r

.2.1.î
2 5
-,_L.

_  I

z ~ h
I

"4T

47

- f r
: о с : ж
2,95 23 
5;з;~“2б'

]??!
5,зГ 194

i

Hz-ïhz

5 3  [  1 9 , 6 ’
2“Н јГ?1"

2— Г
t e h r h î r s l
p i l p p i l l f l î l l f
ј З З . З ј  1 5  i 2 1 ,
ПКзГЈГПВ^б'; 
Г '-7 'ззТ 5б Л г 
Г § ? Г 5 8 -  П Г Л

! 22,0| 220 ! 25,0!
L * i i

f f

■“r h lt lr
: : ц Ш [

1 2  ! 1 7 , 4 !

~зВ"ѓзз“бГ
"45Тзб7оГ
"49"Г"273[
;го;г]]",в[
182 ;г20,6!

г--

--гјж ѕѓ
" Г Г О Г

Г-7

8 ! 2,8;
2j[“b ;"3î
'vr~—- 

' * Т

11 и пов[_

. Ј . р 4

-Vj-6;7[-
; : ? ; р З ј .

9 ! 3,5!
•-4-}ГГ,4!'

: :? ± ѕ :ѕз { 7t>5i.

1 7  ! 6 , о |

" 3 " [ 1 2 ' 5 г  
■г з“[2371' 
- Л -T-S-fiT'

Вкупно Ј

ЖТ"лА
38 [ 100ј 0Ј 

~4Ö"[1ÖÖ ,0! 
-9ГЈ1ЂТ)-;Ђј 
-Bf j j Ö M j

257  i 10 0 , 0 i
"ЗГЈ15Г,ЂЈ

: | р ш а
Ж 1 Ж Ѕ
286 ј 1 0 0 , O '
I?pil355I5l24 м nn ni

Z T

‘ ГрВТбЃ 
YÄ~SY°

6 Т ' 5 ' , 3 !
п ' г

6 [ 8,7! 4 ! 5,8!

~r'fr,4
~WïW>2 г
"48~ГГП,В[
;То“Г77Г
104 [ 11,б[
....L____L

f-

' z r ~ r ~ z ~ ~ T т -f.

: ш ѕ
'"B'tlöü^ö4

3 :
- z - h V t ]

в",вг
L _ _ _ _ i____'-

i
1 9 ” Г ” В “, В | "
.г г _ „ в Г

5,4p48 Г
I

ђ Г3,5[
"бТ"б-,4['
Т Г ^ Л Т '
" Г Г Г .7Г’-т-г----т
28 ; 3,2;
-- L___ i.

fr ! 5,8!

п 1 ”9;7Г
"9 "['7 ",2 Î‘
'2Т}1В-,4Г
1 Г Г У . В Г  ---r —  -т-
59 ! 6,7!

в г р р 5 7

69 ! 100,0

li3"[löö",ö,
12B“[1öö7B[
2 2 Г Р Ш Г , Т ) [
474"[1ВГ,В]

882 ; 100,0

С\
<11чЈ>



ПРИЛОГ 27

ВРЕМЕТРАЕЊЕТО HA СТУДЕНТИТЕ HA ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ВО 
УЧЕБНАТА 1973)74 ГОД. СПОРЕД ВИДОТ HA ЗАВРШЕНОТО СРЕДНО

УЧИЛИШТЕ

1—  * “ -
Ј Вид на i ,Време траење на студиите

11
iсредно 11 4 1 i 1 1 i i ! 11 1 y 1111U i 1 1
1у чил. !год. 1 5 i б 11 7 11 8 ii 9 ii 10 11 И повеќе I1

г I 1 i I i I i i i 1 i
<------------- 1_1.

1
N ! 

i
% 1 N 

I
1 O-.L. ° . 1 I

i N
i

i
i

O, i N
i

i
i1

g,
'o 1 N 

1 !
g.■o 1 N 

1 i
o."o i N

i
i
i

a .O 11"“11
N 1i’ T" i

% ! N r ~ -■ 1
g, ■
X) 1

[Гимназија
111 55 јб ,5 ! 19 7

1
! 23,3 1 » 202

i
! 23 ,8 j 174

i
1 20 i ,5 i 107i

i111 12,6
1i 43i

iii 5,1
ii 21 i

ii 2,5 111 48 !11 5,8 ! 847i îoo,o!

г ~ --- --
11"Т1

ii7
ft

ii1“i
1
1

ii-j----
iiT “1

ii!
i!1

i
-LI

1
1

iii
i-L-1

i„1___ 1L . 1
1-J1

1
1

i
i

]Средно с т р ,
«. 11

11 1i 11
ii 11 1

\
11 11 11 ii I1 i 11 11 11 ii

iучилиште 1!1 27 ! 7i , 2 110 8 i ! 28,8 1 87 i 23 ,2 ! 45 ! 12 ,0 ! 41 11 11,9 j 22 1
I 5,9 1 15 ! <1,0 11 30 11 8,0 [ 375 îoo, o !

L _____ « п
1

1
i

!
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i

1
i

i
1
1

i
i 1

i
i

i
i

1
1

1
1

i
i

1 Cé
111
I

IDCM00

i
, 7 î 3 0 5

i
j 25,0

i
! 289 1

i
! 23 ,6

i
î 219 î 17 ,9

i
î 148

111 12,1
i
! 65

111 5,3
i
! 36

i
! 2,9

111 78
11
I 6,4

t
[l 222 100,oj! i 1 I i i i 1 i 1 i 1 1 1 1

6
73
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2. К О Н С У Л Т И P A H A  Л И Т Е Р А Т У Р А
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КОНСУЛТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

1. MARKS KARL Rezultati neposrednog procesa proizvod-

2. MAPKC КАРЛ

nje, Rukopis neobjavljene šeste glave 
Prve knjige "Kapitala", IC "Komunist", 
Beograd, 1977

Осумнаесеттиот бример на Луј Бонапарта, 
Култура, Скопје, 1975

3. MAPKC КАРЛ Капиталот, том 3, Мисла, Скопје, 1976

4 . MARKS' KARL Kritika Hegelove filozofije državnog pra
va, во книгата K. Marks - Birokratija i 
javnost.

5. MAPKC КАРЛ Граѓанската војна во Франција, Култура, 
Скопје, 1963

6 . MAPKC КАРЛ Беда на филозофијата, Култура-Мисла, Ско- 
пје, 1974

7 . MARX KARL Temelji slobode - Osnovi kritike politi
ke ekonomije (Grundrisse), Naprijed, Za
greb, 1977

8. MARKS KARLS Kritičke primjedbe uz članak "Pruski kralj 
i socijalna reforma od jednog prusa во co- 
браните дела Karl Marks-Fridrih Engels, 
Delà, tom 3, Prosveta, Beograd, 1973

9. MARKS KARL Najamni rad i kapital, Kultura, Beograd, 
1957

10. MARKS KARL Razmišljanja mladiđa prilikom izbora pozi
va, K.Marks-F.Engels, Delà, tom 1, Pros
veta, Beograd, 1965

11. MARKS KARL Teorije o višku vrednosti, K.Marks-F.En
gels, Delà, tom 26, Prosveta, Beograd

12. MARKS KARL Prva skica za "Gradjanski rat u Francu
skoj", K.Marks-F .Engels, Pariška komuna, 
IMRP, Beograd, 1971

13. MARKS KARL Kritika Gotskog programa, Kultura, Beo
grad, 1959

14. MARKS K-ENGELS F- Nemačka ideologija, (I и 11} Kultura,

15. МАРКС-ЕНГЕЛС

Beograd, 1964

Манифест на комунистичката партија, НИО 
"Студентски збор", Скопје, 1973
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16. MAPKC K: Наемен труд и капитал - надница, цена,
профит, Култура, Скопје, 1975

17. К .МАРКС-Ф .ЕНГЕЈ1С Од раните трудови, Култура, Скопје, 1961

18. К.МАРКС-Ф .ЕНГЕЛС Изабрана дела, I, Култура, Београд, 1949

19. MARKS KrENGELS F. О omladini, knjiga I i II, Mladost, Beo
grad, 197 3

20. ENGELS FRIDRIH Položaj radničke klase u Engleskoj, Mark
Engels, Delà, Beograd, 1968

21. ENGELS FRIDRIH Principi komunizma во книгата Nemačka id
ologija, II knjiga, Kultura, Beograd, 19

22. ENGELS FRIDRIH Anti-Dühring, Naprijed, Zagreb

23 . ЛЕИИН И.В .

24. ЛЕНИН И.В.

25. ЛЕИИН И.В.

26 . LENJIN

27. TITO Ј.В. 

28 . TITO Ј.В.

29. TITO Ј.В.

30. ТИТО Ј.Б.

31. ТИТО Ј .Б .

32. KARDELJ Е .

33. KARDELJ Е .

"Перлн народнического прохеитерства", Пол 
ное собрание сочинении, Институт Марксиз 
ма-Ленинизма при ЦК КПСС, издание татое, 
Москва, том 2, 1967.

Пункт програми в области народного прос- 
ве ение Полное собрание сочинении, Инсти 
тут Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС, Изд; 
ние плтое, том 38, Москва 1969

Избор на дела (во 11 тома), Култура, Ско 
пје

0 komunističkom vaspitanju u školi, Vese 
lin Masleša, Sarajevo, 1960

Izbor iz delà, Kultura, Beograd

Govor u Akademiji Bosne i Hercegovine,
30 novembra 1969

0 radničkoj klasi

Реферат на Десеттиот конгрес на Сојузот 
комунистите на Југославија
Реферат на Единаесеттиот конгрес на Соју 
зот на комунисткте на Југославија
Protivrečnosti društvene svojine u savre 
menoj socijalističkoj praksi, Radnička 
štampa, Beograd, 1972

Osnovni uzroci i pravci ustavnih promena 
IC "Komunist", Beograd, 1973
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34. KARDELJ E. Pravci razvoja političkog sistema so
cijalističkog samoupravijanja , IC "Ko
munist", Beograd, 1978

35. KARDELJ E. Slobodni udruženi rad (Brionske disku
sije) , Radnička štampa, Beograd, 1978

36. KARDELJ E. Revolucionarna praksa i marksističko 
obrazovanje, во книгата Fiborovske os
nove Marksizma", IC "Komunist", Beograd, 
1976

37. LUKACS G. Povijést i klasna svijest, Naprijed, 
Zagreb, 1970

38 . Lukač D j . Rad kao model društvene prakse, Savre- 
menost (Novi Sad), 1,2, 1977

39. LUKAČ Dj. Odnosi subjekta i objekta u radu i po- 
sledice tih odnosa, Savremenost, 3, 1977

40. Lukač Dj. Idealni momenat i ideologija, Savreme
nost, 4, 1977

41. LUKAČ Dj. 0 antologiji idejnog momenta, Savreme- 
nost, 5,1977

42. He1er Agnes Svakodnevni život, Nolit, Beograd, 1978

43. ŠOLJAN N.N. Teorija odgoja i obrazovanja i udruže
ni rad, Naše teme, 4, 1976

44. SUTLIĆ VANJA Praksa rada kao znanstvena povijest, 
Ogledi uz filozofsko ustrojstvo Магхо- 
ve misli "Kulturni radnik", Zagreb, 
1974

45. HABERMAS J. Saznanje i interes, Nolit, Beograd, 1975

46, BAHR D.H. Klasna struktura mašinerije. Marksizam 
u svetu, 10, 1974

47. RAKOWSKI M, Savez kapitala i nauke, Marksizam u 
svetu, 1, 1978

48. TJAGUNENKO V. Podjela rada kao osnovni oblik razvoja 
društvene proizvodnje, Marksizam u sve
tu, 2-3, 1976

49. G. La GRASSA "Apstraktni" rad i stvarna eksproprija
cija proizvodjača, Marksizam u svetu, 
2-3, 1976

50. FRIDMAN Ž, Razmrvljeni rad
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51. FRIDMAN Z. Problemi čovjeka u industrijskom ma- 
šinizmu, Veselin Masleša, Sarajevo, 
1964

52. ROTHSCHILD E. Automatizacija i polukvalifikovani rad' 
nici u General Motorsu, Marksizam u 
svetu, 5-6, 1974

53. PULANCAS N. Klase u savremenom kapitalizmu, Nolit, 
Beograd, 1978

54. SUPER, R. Sociologija i socijalizam, "Zvanje",
4 Zagreb, 1966

55. MALLET S. Nova radnička klasa, "Komunist", Beo
grad, 1970

56. FAURE E. i dr. Učiti za život, "Stručna štampa", Beo*- 
grad, 1975

57, KRÖBER G. Nauka, društvo i naučno-tehnička revo
lucija, Marksizam u svetu, 10, 1975

58. PEČUJLIĆ M. Budućnost koja je počela, IPS FPN, Beo 
grad, 1969

59. ALEKSlđ M, Obrazovanje radničke klase, tehnički 
progres i socijalizam, 1PN, Beograd, 
1974

60. SEMPRUN J. Naučno-tehnička revolucija, Marksizam 
u svetu, 10, 1974

61. G. La GRASSA Proizvodne snage i odnosi proizvodnje, 
Marksizam u svetu, 10, 1974

62. GORZ A. Klasni karakter nauke i naučnih radni
ka, Marksizam u svetu, 10, 1974

63. SEMENOV S.V. Srednji slojevi i socijalne strukture 
kapitalističkog društva, Marksizam u 
svetu, 3, 1975

64. PARSONS, T. Pregled društvenog sistema, во книгата 
Teorije o društvu, prva knjiga, Vuk Ka 
radžiđ, Beograd, 1969

65. VACIĆ A. Uzroci robne proizvodnje u socijalizmu 
Naučna knjiga, Beograd, 1966

66. PJANIĆ Z. Osnovne karakteristike socijalističke 
robne proizvodnje , RU "Djuiro Salaj ", 
Beograd, 1975
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б 7 KARAĆ М . Socijalistički način proizvodnje, I, 
IC "Komunist", Beograd, 1977

68. PAP1Ć Ž. 0 đruštveno-istorijskom karakteru so
cijalističke robne proizvodnje, Soci
jalizam, 11, 1978

6 9. MOREN E , Duh vremena, Kultura, Beograd, 1967

70. PEČUJL1Ć M. Teorijski okvir za proučavanje klasnih 
promena u socijalizmu, JUS, Beograd, 
1966

71, LUK1Ć R. Društvena struktura jugoslovenskog 
društva, Sociološki pregled, Br. 1 
1962

72. LUK1Ć R. Radničko samoupravljanje i klasni sa
stav - Marksizam ^ misao savremene epo
he, treći tom, N1U "Službeni list SFRJ" 
Beograd, 1976

73. POPOVIĆ đr. M. Jedan teorijsko-hipotetični okvir za 
proučavanje stratifikacione strukture 
socijalističkog društva, Sociološki 
pregled, 1, 1965

74. POPOVIĆ M. Teorijske pretpostavke i pojmovni ele
menti istraživanja во студијата Druš
tveni slojevi i društvena svest, Insti
tut društvenih nauka, Beograd, 1977

75. MILIĆ VOJIN Jedan pojmovno-hipotetički okvir za 
ispitivanje društvene strukture, Soci
ologija, 1, 1962

76. MILIĆ VOJIN Problemi klasifikacija zanimanja u is
pitivanju društvene strukture, Statis
tička revija, 1, 1962

77. PEČUJLIĆ M. Univerzitet budućnosti, NIN, Beograd, 
1980

78. LUKIĆ R. Uticaj radničkog samoupravljanja na 
klasni sastav savremenog društva, So
ciologija, 1, 1961

79. SAKSIDE S.r 
CASERMAN A ., 
PETROVIĆ K.

Društvene stratifikacije i pokretlji
vost u jugoslovenskom društvu, во кни- 
гата "Klase i slojevi", Bibl. "Čovjek i 
sistem", Svezak 5, Zagreb., 19 77

80. ŠEŠERKO L. Socialni izraz intelegence, Center 
za razvoj univerze, Ljubljana, 1976
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81. PAVLIN I. Poti do visokoškolskih študijev in dri 
šbena narava sposobnosti, Center za rč 
voj univerze, Ljubljana, 1977

82. VELČIĆ VESELKO Raskorak i perspektive, Naše teme, 4, 
19 76

83. SAVIĆEVIĆ M.DUŠAN Povratno obrazovanje, BIGZ, Beograd, 
19 75

84. ŠUMLEŠA dr. PERO Na putu do reformirane škole Pedagošl 
knjiševni zbor, Zagreb, 1977

85. ŠIMLEŠA dr. Pero Izmedju obrazovanja proizvodjača i ob: 
zovanja radnog čovjekei, Naše teme, 4, 
19 76

86. ŠUVAR STIPE Sociološki presjek jugoslovenskog dru
štva

87. ŠUVAR STIPE Radnička klasa i njeno sudjelovanje u 
upravljanju socijalističkim društvom, 
во книгата Radnička klasa u socijaliz
mu, Naše teme, Zagreb, 1969

88. ŠUVAR STIPE Socijalno-klasna odredjenost obrazova
nja, Marksizam u svetu, 1, 1975

89. ŠUVAR dr STIPE Škola i tvornica, Školska knjiga, Za
greb, 19 77

90. ŠUVAR STIPE 0 nekim momentima organizacije odgoj- 
no-obrazovnog procesa, Naše teme, 4, 
1976

91. PEČUJLlđ MIROSLAV Klase i savremeno društvo, Savremena 
administracija, Beograd, 1967

92. PEČUJLIĆ MIROSLAV Socilogija izmedju revolucije i apolo
gije, Institut za političke studije, 
FPN, Beograd, 1973

93, PEČUJLlđ MIROSLAV 0 srednjim slojevima, Marksizam u' sve
tu, 3, 1975

94. TOMANOVIĆ VELIMIR Socijalna struktura učenika i studena 
ta u Srbiji, Institut društvenih nauk. 
Beograd, 1970, sv. IV

95. TOMANOVIĆ VELIMIR Omladina i socijalizam, Mladost, Beo
grad, 1977

96. TOMANOVIĆ dr. 
VELIMIR

Za integraciju rada i obrazovanja kao 
rada, Marksistička misao, 2, 1976
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97. FLERE SERGEJ Obrazovanje za sve

98. FLERE SERGEJ Obrazovanje u društvu, Gradina, Niš,
19 76

99. FIAWENGO ANTE Socijalna struktura studenata Sarajev
skog univerziteta, Pregled (S) 9, 1959

100. CAZI NADA Socioekonomski status učenika škola za 
kvalificirane radnike, во публикација- 
та на Vladimir Obradoviđ - Rezultati 
novijih istraživanja o omladini, Istra
živački i izdavački centar "Naše teme", 
Zagreb, 1969, Sv. I.

101. MOJSXN D. 
POPOV N. 
INDJIĆ T.

Kulturni život radničke omladine во пу- 
бликацијата на V. Obradoviđ - Rezulta
ti novijih istraživanja o omladini, Is
traživački i izdavački centar "Naše te
me", Zagreb, 1969, Sv. VI.

102. VRCAN SRDJAN Društveni položaj i idejne preokupaci
je Splitskih srednjoškolaca i studena
ta во публикацијата на V. Obradoviđ - 
Rezultati novijih istraživanja o omla
dini, Istraživački i izdavački centar, 
Naše teme", Zagreb, 1969, Sv. II

103. NOVOSEL PAVLE Pogledi, orijentacije i socijalni polo
žaj srednjoškolske omladine u Hrvatskoj, 
Institut za društvena istraživanja i Za
grebu, 1969, Sv. 1.

104. MILANOVIĆ dr. 
VLADIMIR

Dileme savremene jugoslovenske teorije 
obrazovanja, Univerzitet danas, 1-2, 
1972

105. MILIĆ VLADIMIR "Klasna neutralnost" ili klasna uslov- 
ljenost obrazovnog sistema u savreme
nom kapitalizmu, Marksistička misao,
2, 1976

106. MILIĆ VLADIMIR Strategija radničke borbe i odnos pre
ma tehnokratiji u savremenom kapitaliz
mu, Marksizam u svetu, 3, 1974

107. MILIĆ VOJIN Socijalno poreklo učenika srednjih ško
la i studenata, Statistička revija, 1-2 
1959

10.8. MILIĆ VOJIN Buržoaski konzervatizam u savremenoj 
sociološkoj teoriji (I) Filozofija, 
2-3, 4, 1970

109. VIDAKOVIĆ ZORAN Korak nazad, dva koraka napređ, IC "Ko
munist", Beograd, 1971



684

110. KLJAKIĆ Lj. Revolucionarna praksa i obrazovanje, 
Ideje, 1, 1977

Ill. SAMARDŽIĆ 
SLOBODAN

Obrazovanje i njegova socijaLno-klasna 
funkcija, Ideje, 1, 1977

112. БЕЗДАНОВ д-р 
СТЕВАН

Јединство наставе и производног рада - 
суштина марксистичке филозофије васпи- 
тања и образоЕања, Марксистичка мисао, 
2, 1976

113. DRAGIČEVIĆ ADOLF Radnička klasa u socijalističkom preo
bražaju društva, во книгата Radnička 
klasa u socijalizmu, Naše teme, Zagreb 
1969

114. BALETIĆ dr. 
ZVONIMIR

Visoko školstvo i ekonomski razvoj, 
Univerzitet danas, 6, 1967

115. SUPER dr. RUDI Sveučilišna politika obrazovanja soci
jalno porijeklo studenata i uspeh u 
studiranju, Univerzitet danas, 6, 1967

116. RAJKOVlđ J. 
DJURIČlđ Z.

Usmerenost učenika srednjih škola ka 
studijama, Univerzitet danas, 3-4, 197

117. VELJKOVIC 
DRAGOSLAV

Uspeh i orjentacija učenika srednjih 
škola pri upisu na institucije za obra 
zovanje nastavnika, Univerzitet danas, 
7, 1967

118. ZAKIĆ D.M. Obrazovanje u SAD, SSSR i Zapadnoj Ev
ropi, IP "GRAFOS", Beograd, 1970

119. NAJMAN DRAGOLJUB Visoko obrazovanje - čemu? JUND (Jugo- 
slovensko udruženje "Nauka i društvo") 
Beograd, 1976

120. ALFRED SOHN—  
RETHEL

Umni i fizički rad u marksizmu, Marksi 
zam u svetu, 9, 1974

121, GORZ Andre Tehnike, tehničari i klasna borba, Mar 
sizam u svetu, 3, 1974

122. BOLOGNA SERGIO, Tehničari kao proizvodjači i kao pro-
CIAFAL0N1 FRANCESKO izvodi, Marksizam u svetu, 3, 1974

123. CASANOVA ANTOINE Socijalni status intelektualaca, Marks 
izam u svetu, 3, 1974

124. FAY VECTOR

125. SEMENOV S.V.

Najamne gradnje klase, Marksizam u sve 
tu, 3, 1975

Srednji slojevi i socijalna struktura 
kapitalističkog društva, Marksizam u 
svetu, 3, 1975

125. SEMENOV S.V.
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126. KELLER S.
VAHRENKAMP R.

Iluzije kasnog kapitalizma ("BUM" Obra
zovanje i proizvodnja), Marksizam u sve
tu, 1, 19 75

127. BOWELS SAMUEL Protivrečnosti u visokom školstvu, Mark
sizam u svetu, 1, 1975

128. SÈVE LUCIEN Marksistička kritika škole i njena ka
rikatura s "leva", Marksizam u svetu, 
1, 1975

129. LEFTIERI ANTONIO Fabrika i škola, Marksizam u svetu,1, 
1975

130. PULANCAS NIKOS Klase u savremenom kapitalizmu, Nolit, 
Beograd, 1978

131. GRANESE ALBERTO Dijalektika odgoja, Školska knjiga, 
Zagreb, 1978

132. FRANKOVIĆ dr. 
DRAGUTIN

Predgovor на книгата Univerzitet pred 
stečajem од Žan Vurostje, NIP "DUGA", 
Beograd, 1973

133. FURASTJE ŽAN Univerzitet pred stečajem, NIP "DUGA", 
Beograd, 1973

134. DJELPI ETĐRE Škola bez katedre, BIGZ, Beograd, 1976

135. JAEGGI URS Kapital i rad, Marksizam u svetu, 12, 
1976

136. HERKOMMER 
SEBASTIAN

Sociologija socijalne strukture - Is- 
torijsko-Materijalističke kritičke te
ze o "klasi" i "sloju", Marksizam u 
svetu, 9, 1977

137- KLOD LEVI-STROS Divlja misao, Nolit, Beograd, 1966

138. FUKO MICHEL Riječ i stvari, Nolit, Beograd, 1971

139. ALTISE LUJ Za Marksa, Nolit- Beograd, 1971

140. ILIČ MILOŠ Dole škole

141. R1HTA RADOVAN I 
i saradnici

Civilizacija na raskršću, "Komunist", 
Beograd, 1972

142, VOLKOV N. HENRIH Radnička klasa razvijenog socijalisti
čkog društva i naučnor-tehnička revolu
cija, Socijalizam u svetu (Cavtat, 1977) 
3, 1977

143. FAURE EDGAR i dr. Učiti za život, stručna štampa, Beo
grad, 1975
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144. РУТКЕВИЧ, Н.М. Социалнан структура социалистического
обадества в СССР и eë развитке к соци- 
алноа одноредкости, всз книгата Пробле- 
мн развитил социалвноЅ структурн обвдес 
тва в Советском сонззе и Полвше, Инсти- 
тут социологических иследованиа Академ 
наук СССР - Институт филозофиќ и социо 
логии Полвскоа Академии наук, Москва - 
Варшава, 1974

145. ВЕСЕЛОВСКИ-Н.А. Изменение структурн обшества за период
тридацатилетл нородноа Полвши, во кни- 
гата Проблемн развитил социалноќ струк 
турн обгдества в Советском сомзе и Полв 
ш е ,'НСИ АН-ИФС ПАН, Москва-Варшава, 
1974

146. ФИЛИПОВ Р.Ф.

147. ЗАГУРСКИ К.

148. АНТОВ А.Н,

Измененин в социалном облике и составе 
советско^ интелигенции, во книгата Про 
блегф! развитан социал&ноќ структурќ об 
ВДества в Советском согозе и Полвше, ИСИ 
АН^-ИФС ПАН, Москва-Варшавa , 1974.

Изменение социалвноќ структурн и соци- 
алвнал мобилвноств в Полвше во кнкгата 
Проблемн развитил социалноќ структурн 
обвдества в Советском сошзе и Полвше, 
ИСИ АН-ИФС ПАН, Москва-Варшава 1974.

Социалвнне перемевденил в СССР во кни- 
гата Проблемн развитил социалвноќ стру 
турн обвдества в Советском сок>зе и Полв 
ИСИ АН-ИФС ПАН g Моксва-Варшава, 1974

149, ЗЕМЦОВ Г.Л, Некаторне социалБНне аспектн всеободего
среднего образованил, во книгата "Со- 

циологические проблеЈ^л образованил и 
воспитанил (под редакциеќ Р.Г. Гуровоќ 
И ОПВ АПН СССР, издателвство "Педаго- 
гика", Москва, 1973

150, ВАСИЛЕВА К.Е. Семвл и учебнне успехи школвкиков, во
книгата Социологические проблемн обра- 
зованил и воспитанил (под редакциеќ Р. 
Г , Гуровоќ), И ОПВ АПН СССР, Издателв- 
ство "Педагогика", Москва, 1973

151. ВЕРИШОВСКИ Г.С. Методика и организацил социолого-педа-
ЛЕСОХИНА Н,Л. гогического исследованил мотивации уче

нил рабочеќ молодежи, во книгата Соци- 
ологические проблеми образованил и во- 
спитанил (под редакциеќ Р~,Г. Гуровоќ), 
И ОПВ АПН СССР Издател ство "Педаго- 
гика", Москва, 1973
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152. ЖУРАВЛЕВ И.В. Самовозникаклцие групн подростков и мо- 
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