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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
XXI դարում ազգ-պետությունների համար որպես դարի մար-

տահրավեր համարվում է համաշխարհայնացումն ու դրա հորձանու-
տում ազգային ինքնության բնականոն արդիականացման գործըն-
թացը: Հոդվածում հոդվածում համակարգային վերլուծության է են-
թարկվել համընդհանրացման պայմաններում տեղեկատվահաղոր-
դակցական հոսքերի առկայությամբ Հարավային Կորեայում գոր-
ծարկված կրթական ազգային-ռազմավարական հայեցակարգը:Այս 
համատեքստում կարևորված է բնաշխարհիկ կրթություն ստացած 
ռազմավարական ընտրանու կենսական նշանակությունն ազգային 
անվտանգության պահպանման և ինքնության բնականոն արդիա-
կանացման գործընթացում: 

 Բանալի բառեր. ռազմավարական ընտրանի, բնաշխարհիկա-
ցում, ներծին կրթական ռազմավարություն, ինքնաարդիականա-
ցում, ինքնորոշում, համաշխարհայնացում:  

 
Թեմայի արդիականությունը  
Տեղեկատվահաղորդակցական նորագույն տեխնոլոգիաների և հա-

մացանցի ի հայտ գալն արմատական փոփոխության է ենթարկել ժամա-
նակի և տարածության վերաբերյալ հանրային ընկալումներն ու չափում-
ները: Ազգ-պետություններին մինչ այդ բնորոշ էր բավականին ներամ-
փոփ գործառում: Սակայն ամենը փոխվեց, երբ արդյունաբերական հա-
սարակությանը փոխարինելու եկավ տեղեկատվական հանրույթը, որտեղ 
էլ հիմնական կապիտալը համարվում է տեղեկույթը: Իսկ գիտելիքի կա-
ռավարումն իր յուրահատկությամբ և համընդհանրությամբ պայմանավո-
րում է տեղեկատվական հասարակության բնույթը [1]:  

Բոլոր ժամանակաշրջաններում հասարակությունների բնականոն 
արդիականացման, նաև տարաբնույթ ճգնաժամերի հաղթահարման հիմ-
նական պատասխանատուներն ազգային պոլիարխիկ ընտրանիներն են: 
Վերջիններս իրենց ձեռքում կենտրոնացնելով հասարակության ֆինան-
սատնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ բնույթի պաշարների 
ու դրանց հիմնական մասը, կանոնակարգում և կառուցակարգում են 
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տվյալ սոցիումի հասարակական-քաղաքական, մշակութային և տնտեսա-
կան կյանքի նորմերն ու արժեշահային համակարգը պատմական ժամա-
նակի ծիրում [2]:  

Քաղաքական գործընթացների ռազմավարության մշակման և իրա-
կանացման առումով էլ գերակա է քաղաքական ընտրանու դերը: Ինչպես 
արդարացիորեն դիտարկում է ռուս քաղաքագետ Պանարինը, քաղաքա-
կան ընտրանին կարող է ոչ միայն դրական դեր խաղալ, այլև հաճախ 
հանդիսանալ հասարակական ողբերգության պատճառ կամ դառնալ կա-
տակերգության գլխավոր դերակատար [3]:  

Եվ որպեսզի հասարակությունը խուսափի նման ապագայի հեռան-
կարներից, խիստ անհրաժեշտ է, որ ազգային ընտրանին ունենա ռազ-
մավարական մտահայեցողություն և ապագայի իր հստակ տեսլականն ու 
դրան հասնելու մարտավարական քարտեզը, այլ ոչ թե ունակ լինի զբաղ-
վելու բացառապես այսրոպեական խնդիրների լուծմամբ՝ երբեմն արդյուն-
քում անգամ վտանգելով հանրույթի ապագան[4]: 

Խիստ կարևոր և մեր օրերում արդեն կենսական անհրաժեշտություն 
է, որպեսզի ազգային ընտրանիներն ունենան նաև բնաշխարհիկ ծագում, 
այն է՝ հավաքագրվեն և արդիականան բացառապես սեփական պաշար-
ների հաշվին: Իսկ պատճառը, որ այն կենսական անհրաժեշտություն է 
դարձել մասնավորապես մեր օրերում, ըստ հեղինակի՝ պայմանավորված 
է համընդհանրացման ու դրա համատեքստում տեղեկատվական տա-
րաբնույթ հոսքերի կիրարկմամբ ազգ-պետությունների ինքնիշխանութ-
յանն սպառնացող վտանգների բազմաչափությամբ և բազմազանութ-
յամբ[5]: Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես XXI դարում արդեն մեծ 
մասշտաբների հասնող հիբրիդային պատերազմների, մշակութային և 
քաղաքակրթական էքսպանսիայի, փափուկ (soft power) և խելացի (smart 
power) ուժերի կիրառմանը, որոնց շրջանակներում տեղական ընտրանի-
ների ներկայացուցիչների վերապատրաստման և իրենց ձեռնտու արժե-
բանությամբ ուսանելու արդյունքում տեղերում հաճախ ազգային մտահա-
յեցողությամբ և արժեհամարգով ձևավորված ընտրանիների փոխարեն 
իշխանության է գալիս պարզապես տեխնոկրատների մի բույլ, որ, չհան-
դիսանալով տեղական քաղաքակրթական արժեբանության կրողներ, ձա-
խողում են տվյալ հանրույթի քաղաքական արդիականացման, սեփական 
տեսակի վերաարժևորման և ինքնագնահատման, աշխարհին նորովի 
ներկայանալու գործընթացը: Արդյունքում նման հասարակություններն 
ընկնում են քաղաքական տարաբնույթ ճգնաժամերի հորձանուտ և հըն-
թացս ժամանակի ավելի խճճվելով դրանց շրջապտույտներում՝ մարգի-
նալացվում են և դուրս մղվում համաշխարհային քաղաքական լրջագույն 
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գործընթացներից [6]: «Մարգինալ մարդ» հասկացությունը շրջանառութ-
յան մեջ է դրել Ռ. Պարկը: Հեղինակը «մարգինալ մարդ» ասելով նկատի 
ուներ տարբեր սոցիալական տիրույթների և մշակույթի սահմանագծում 
հայտնված այն անհատին, որը լիարժեքորեն ներառնված չէ ոչ մեկի, ոչ էլ 
մյուսի մեջ: Այստեղ, սակայն, կարևոր հանգամանքն այն է, որ երկու տար-
բեր մշակույթների սահմանագծում գտնվող մարգինալը սեփական «Ես»-ի 
ինքնության համընթաց արդիականացման տեսանկյունից ամենևին էլ 
հակված չէ երկխոսության: Արդյունքում՝ մշակութային խառնածնություն 
հորձանուտում հայտնված մարգինալ անհատի վերափոխումը քաղաքա-
ցու տևում է շուրջ 20 տարի: Այս համատեքստում է, որ անհրաժեշտ է սե-
փական «Ես»-ի ինքնորոշման բարդ գործընթացում հնարավորինս աջակ-
ցել վերջինիս՝ բարձրացնելով «պետական ես»-ի մրցունակությունը: Այլա-
պես ցանկացած ընտրություններից հետո կամ մեկ այլ հարմար պահի հե-
ղափոխականացված մարգինալ զանգվածները տարաբնույթ ընդվզում-
ների, խռովությունների և անգամ գունավոր հեղափոխությունների դրոշ 
կարող են բարձրացնել: Եվ ինչպես արդարացիորեն նկատում է քաղա-
քագետ Մ. Մարգարյանը, մարգինալության՝ որպես ընդհանուր հասարա-
կության կամ նրա առանձին սոցիալական խմբերի սոցիալ-քաղաքական 
վարքաբանության հակասոցիալական դրսևորումների և հասարակա-
կան-քաղաքական գործընթացներից օտարվածության հետևանք, «կան-
խարգելման և հաղթահարման, ինչպես նաև հասարակությունների բնա-
կանոն զարգացման ու շարունակական բարեփոխումների ճանապարհով 
քաղաքական մշակույթի արդիականացման համար էական, եթե չասենք 
վճռորոշ, դերակատարություն ունի ներծին մերիտոկրատական ընտրանու 
կամքը» [7]:  

Արդեն XX դարի 90-ական թվականներին ոչ արևմտյան՝ հատկապես 
հեռավորարևելյան հասարակությունների քաղաքական արդիականաց-
ման գործընթացի գերակայություն է դառնում ընտրանիների բնաշխար-
հիկացման խնդիրը: Այժմ կդիտարկենք ազգային ռազմավարական (մե-
րիտոկրատական) ընտրանիների պատրաստմանը նպատակաուղղված 
ներծին կրթական համակարգի դերն ու նշանակությունը կորեական 
ստացված փորձի միջոցով: 

Կորեայի կրթական համակարգի բնաշխարհիկացումը: 
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո՝ մասնավորապես սառը պատե-

րազմի տարիներին, երբ աշխարհաքաղաքական համակարգին բնորոշ 
էր երկբևեռությունը, Արևմուտքի՝ մասնավորապես ԱՄՆ-ի քաղաքական, 
տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքակրթական ազդեցության ոլորտում 
հայտնված լատինաամերիկյան, աֆրիկյան և ասիական մի շարք հան-
րույթներ որդեգրեցին «վազող արդիականացման» փորձը: Սա իրենից 



Քաղաքագիտություն 
 

  

163 

ենթադրում է սեփական կենսաձևի և կյանքի որակի կերպափոխում հան-
րային կառավարման արևմտյան փորձի մեխանիկորեն ընդօրինակման 
ճանապարհով:Դրանց արտատպումը մի կողմից ունեցավ դրական ազդե-
ցություն հասարակական մտքի և գիտատեխնիկական առաջընթացի ա-
պահովման հարցում, քանի որ Արևմուտքում գիտատեխնիկական առա-
ջընթացն ու նորարական մոտեցումները, և որպես դրանց արդյունք՝ հան-
րային կառավարման կառուցակարգերը, ինստիտուտներն ու մեթոդաբա-
նությունն անհամեմատելի հաջողություններ էին գրանցել: Սակայն մյուս 
կողմից էլ տեղական արժեշահային համակարգի, մշակութային և սոցիալ-
քաղաքական վարքաբանության առանձնահատկությունների, ավան-
դույթների, աշխարհընկալման յուրօրինակության անտեսումն առաջ բե-
րեց լուրջ տարաձայնություններ տեղական ավանդական մտահայեցո-
ղության և արևմտյան արժեբանության միջև: Կորեայի կրթական համա-
կարգը ժամանակի հոլովույթում պարբերաբար հայտնվել է տարբեր ար-
տաքին հոսքերի ազդեցության ներքո՝ պայմանավորված քաղաքական 
ժամանակի առանձնահատկություններով, Հեռավոր Արևելքում հիմնա-
կան քաղաքական և քաղաքակրթական դերակատարներով: Այսպես օրի-
նակ՝ մինչև XIX դարի վերջը կորեական կրթական համակարգը, ինչպես 
նաև ողջ մշակութային ոլորտը, գտնվում էր չինական քաղաքակրթության 
ազդեցության ներքո: Հիշեցնենք, որ քննարկվող ժամանակահատվածում 
չինական կրթական ձևաչափի առանցքում ընկած էր կոնֆուցիականութ-
յունը, որը, ի դեպ, իր վառ ընդգծված հետքը թողել է նաև ողջ չինական 
քաղաքակրթական աշխարհի արժեբանության վրա: Կոնֆուցիական 
կարծրատիպերի վրա կառուցված կրթական համակարգի մեթոդաբա-
նության հիմքում ընկած էր ավտորիտարիզմը, որը մերժում էր նորարա-
կան մոտեցումներն ու կրթության գիտահետազոտական բնույթը: Կրթա-
կան այս ձևաչափի հիմնական խնդիրն ուսանողների կողմից չինական 
դասական գրականության տառացի յուրացումն էր՝ ուսուցանողի և նրա 
տրամադրած տեղեկույթի նկատմամբ անվերապահ հարգանքի ու վստա-
հության պահանջով: Որպես հանրային նշանակության ինստիտուտ՝ հիշ-
յալ կրթական ձևաչափի հիմնարկների առջև պետական իշխանության 
կողմից առաջադրանք էր դրվել սահմանված արժեբանության, սոցիալա-
կան վարքաբանության կաննոնների, աշխարհընկալման սկզբունքների 
տիրույթում պատրաստել անհրաժեշտ կադրերի, ովքեր հընթացս ժամա-
նակի պետք է լրացնեին գործող ընտրանիների շարքերը:  

XIX դարի վերջերից սկսած արդեն, կապված ճապոնական ինտեր-
վենցիայի հետ, Կորեան, ներառյալ նրա կրթական համակարգը, հայտն-
վեցին Ճապոնիայի ազդեցության ոլորտում: Ճապոնիան Հեռավոր Արևել-
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քում առաջինն էր, որ ձեռնամուխ էր եղել արդիականացման գործընթա-
ցին՝ ուղենիշ սահմանելով քաղաքական արդիականացման արևմտյան 
ձևաչափը: Արդյունքում ստացվում է, որ Կորեայի առաջին շփումներն 
արևմտյան արժեբանական համակարգի հետ, այդ թվում և կրթական 
ոլորտում, տեղի են ունեցել ճապոնական միջնորդությամբ: Արևմտյան 
ստանդարտներով արդիականացած ճապոնական կրթական համակարգը 
կորեական կրթական համակարգ ներմուծեց նոր մոտեցումներ, մեթոդ-
ներ և ընթացակարգեր, ինչպես, օրինակ, ակադեմիական կարգը, օտար 
լեզուների ուսուցումը, կրթական կազմակերպությունների ինքնավարութ-
յան սկզբունքը, քննադատական մոտեցումը, ուսուցիչների վերապատ-
րաստման, նաև կրթական գործընթացների կազմակերպման նոր ընթա-
ցակարգեր: Սակայն արդեն 1945-ից հետո Արևմուտք-Կորեա հարաբե-
րություններն ստացան անմիջական բնույթ՝ հանձինս ԱՄՆ-Կորեա բազ-
մամակարդակ և բազմաչափ շփումների: Ըստ էության՝ Կորեան՝ մասնա-
վորապես նրա հարավային հատվածը, ամբողջությամբ ընկավ ԱՄՆ տո-
տալ վերահսկողության դաշտ: Կորեական կրթական հաստատություն-
ներն ուղղակի նմանակում էին ամերիկյան կրթական հաստատություննե-
րի ուսուցման կազմակերպման, դասընթացների մեթոդաբանության, կա-
ռավարման սկզբունքներին, դասացուցակների կազմման ձևաչափերը՝ 
անգամ դասավանդվող առարկաների մեծ մասը նույնական էր: Ի հավե-
լումն նշվածի՝ հսկայական նշանակություն էր հատկացվում անգլերենի 
դասընթացներին: Կրթական զանազան ծրագրերի շրջանակներում ԱՄՆ-ն 
հոգ էր տանում, որ բազմաթիվ կորեացի երիտասարդներ իրենց բարձրա-
գույն կրթությունն ստանան կամ շարունակեն ԱՄՆ-ի բարձրակարգ 
ԲՈՒՀ-երում և վերադառնան հայրենիք: Արդյունքում՝ ԱՄՆ-ն Կրեայում 
ունենում էր արևմտյան արժեբանությամբ կրթված և այդ արժեքները կրող 
երիտասարդ, խոստումնալից կադրեր, որոնց էլ ամեն գնով աջակցում էր 
գալ իշխանության: ԱՄՆ-ի այս քաղաքական կուրսը, առանց լուրջ խոչըն-
դոտների հանդիպելու շարունակվում է ընդհուպ մինչև 1990-ական թթ. վերջ: 

Փաստորեն, ստացվում է, որ Կորեան իր պատմության ծիրում գրեթե 
մշտապես հայտնվել է արտաքին մեկ այս, մեկ այն ուժերի ազդեցության 
ոլորտում: Բնականաբար՝ սա չէր կարող իր քաղաքակրթական և հաստա-
տութենական կնիքը չթողնել տեղական արժեքների ձևավորման և 
բարեշրջման վրա: Արտաքին այս տարաբնույթ հոսքերի բովում, այնուա-
մենայնիվ, եղել են առանձին շրջանակներ, որոնք պարբերաբար պայքար 
են մղել կորեական ինքնուրույն քաղաքակրթական ձևաչափի, ինքնութ-
յան չափույթների, սեփական արժեշահային համակարգի, սեփական տե-
սակի ձևավորման, հաստատման և կայացման համար: Իր ուրույն քաղա-
քակրթական տեսակի կայացման և ինքնատիպության ամրագրման հա-
մար պայքարն ինստիտուցիոնալ բնույթ կրեց մասնավորապես XX դարի 
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վերջերից: Միաբևեռ աշխարհին բազմաբևեռ աշխարհակարգով փոխա-
րինելու առաջին իսկ նախանշանների ի հայտ գալուն զուգընթաց՝ նկա-
տելիորեն թուլացավ ԱՄՆ-ի միանձնյա քաղաքական կշիռը և դերակա-
տարությունը Հեռավոր Արևելքում: Դրանից օգտվելով հեռավորարևելյան 
գրեթե բոլոր երկրները հայտ ներկայացրին ինքնորոշվելու, սեփական 
ինքնուրույնության մակարդակը բարձրացնելու, իսկ որոշներն անգամ՝ 
օրինակ Չինաստանը, տարածաշրջանային տերություն դառնալու համար:  

Կորեական կառավարող ընտրանին քաջ գիտակցեց, որ ինքնորոշվե-
լու և համընդհանրացման ձգտող նոր աշխարհակարգում ուրույն տեղն ու 
դերն ապահովելու, սեփական տեսակի ինքնատիպության շարունակա-
կանությունն ապահովելուն միտված ռազմավարական կառավարում կա-
րող է իրականացնել միայն ներծին մերիտոկրատական ընտրանին, որը 
պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կայացնել ազգային կրթական հա-
մակարգը: Համաշխարհայնացման, գիտատեխնիկական նորարարութ-
յան և տեղեկատվական հանրույթի գոյության պայմաններում հասկանա-
լով, որ առանց արդիականացման, քաղաքական համակարգի բարեփոխ-
ման և հանրային կառավարման որակի բարձրացման՝ անհնար է ապա-
հովել սեփական ուրույն տեղը գլոբալ շուկայում, կորեացիներն ընտրեցին 
ավանդականի և արդիականի սինթեզի ռազմավարական հայեցակարգը: 
Կորեական ընտրանին նախապատվությունը սկսեց տալ արդիականաց-
ման այն ձևաչափին, որն այլևս չէր ենթադրում արևմտյան արժեքաբա-
նության մեխանիկական նմանակում, այլ պարառում էր պատմական ժա-
ռանգությունը, պատասխանում էր ներկայի պահանջներին և ուղղված էր 
դեպի ապագայի հրամայականներ [8]: Կորեական կրթական համակար-
գում ևս սկսվեց բարեփոխումների երկար գործընթաց, որը միտված էր 
որպես վերջնարդյունք ստեղծել դպրոց և բուհական համակարգ, որն իր 
մեջ կսինթեզեր ազգային ոգին և արդիական տեխնոլոգիաները: Այսպես, 
օրինակ, կորեական կրթական համակարգն իր գաղափարաբանության 
հիմքում դրեց կյանքի, սոցիալական վարքաբանության, կենցաղի, հան-
րային կառավարման կոնֆուցիական կարծրատիպերը, որոնք ժամանակի 
հոլովույթում հարմարեցվել էին կորեական կենցաղի և ապրելակերպի պա-
հանջներին: Արդյունքում՝ կորեական կրթական հաստատություններում 
սկսեց գերիշխել կոլեկտիվացման, կոլեկտիվ պատասխանատվության, վե-
րադասի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի, փոխադարձ աջակցութ-
յան գաղափարաբանությունը, որոնց հիմքի վրա էլ դասընթացի կազմա-
կերպումն արդեն իրականացվում էր արդիական արևմտյան տեխնոլո-
գիաներով, ընթացակարգերով, կառավարման մեթոդներով: Արդյունքում՝ 
Կորեայում Ճապոնիայի օրինակով արդիականացման գործընթացն սկսեց 
ընթանալ «Տեղական ոգի, արևմտյան տեխնոլոգիաներ» կարգախոսի 
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ներքո: Գիտավերլուծական հարացույցի հիման վրա իրականացված 
ավանդականի և արդիականի նման համադրման արդյունքում ստեղծված 
կրթական ազգային համակարգն սկսեց պատրաստել բնաշխարհիկ հո-
գեկերտվածքով և, միևնույն ժամանակ, նորարական բարձրագույն տեխ-
նոլոգիաներին տիրապետող ռազմավարական հմտություններով օժտված 
ընտրանի: Նմանօրինակ ընտրանին էլ, իրականացնելով «good governance» 
(լավ կառավարում) Կորեայի համար ապահովեց կայուն և ցանցային կա-
ռավարման ու անհրաժեշտ պայմաններ: 

Եզրակացություն 
Ամփոփելով՝ արձանագրենք, որ XXI դարն սկսվել և, ամենայն հավա-

նականությամբ, ընթանալու է համաշխարհայնացման գործընթացների 
ուղեկցության, եթե ոչ անգամ գերակայության պայմամներում: Պայմա-
նավորված տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու գիտա-
տեխնիկայի աննախադեպ առաջընթացով՝ այսօր արդեն կապն աշխար-
հի ամենատարբեր ծայրերի միջև առավել քան դյուրին է և ձեռնհաս: Աս-
վածից կարող ենք փաստել, որ հասարակությունների միջև ինտերակտիվ 
կապն ու բազմաչափ փոխհամագործակցությունը և շփումները դարձել են 
համաշխարհայնացման և համընդհանրացման օբյեկտիվ բնույթի հիմնա-
կան նախադրյաներ: Արդյունքում՝ համընդհանրացման գործընթացն իր 
բարդ, հակասական, բազմաչափ և տարասեռ չափույթներով սկսում է 
սպառնալ կլանելու ամեն ազգայինն ու տեղականը: Խնդիրն ավելի է բար-
դանում, երբ, պայմանավորված Արևմուտքի գիտատեխնիկական և նորա-
րական ներուժի հստակ ընդգծված առաջնորդությամբ՝ մասնավորապես 
XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբներին համաշխարհայնացումն ընթա-
նում էր արևմտյան արժեշահային համակարգի առաջնորդության և գե-
րակայության պայմաններում, ինչի պատճառով էլ երբեմն համաշխար-
հայնացումն և արևմտականացումը (վեստերնիզացիան) նույնականաց-
վում էին: Ազգ-պետությունները, ըստ էության, լավ հասկանալով, որ անհ-
նար է խուսափել համընդհանրացման գործընթացից, կանգնեցին ազգա-
յին նկարագրի վերացման մեծագույն մարտահրավերի առջև: Հեռավոր-
արևելյան որոշ երկրների, այդ թվում և Կորեայի, կառավարող ընտրանի-
ներն արդեն 2000-ական թթ.սկսեցին գիտակցել, որ խնդրի լուծումն ազ-
գային և համաշխարհայինի համակարգային և կառավարելի համադրման 
մեջ է, երբ առանց կորցնելու ազգային դիմապատկերդ միևնույն ժամա-
նակ կարողանում ես ինտեգրվել համաշխարհային քաղաքակրթություն-
ների ընտանիք: Իսկ նման բազմաչափ, բազմամակարդակ, բարդագույն 
ռազմավարական խնդիր ի վիճակի է իրականացնելու միմիայն ազգային 
բնաշխարհիկ մերիտոկրատական ընտրանին: Նման ընտրանիներ պատ-
րաստելու վերջնանպատակով էլ հիշյալ երկրները ձեռնամուխ եղան ազ-
գային կրթական համակարգ ստեղծելու ռազմավարական խնդրին: 
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РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

АЙК ПАЙТЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

В XXI веке для национальных государств серьезнейшими вызовами 
являются глобализация и в ее условиях удачное проведение модерни-
зации национальной самоидентичности. В данной статье праводиться 
систематический анализ национально-стратегической образовательной 
концепции реализуемая в Южной Корее при наличии информационно-
коммуникационных потоков в условиях глобализации. В этом контексте 
подчеркивается особая важность стратегической злиты имеющую 
зндогенное образование в процессе поддержания национальной 
безопасности и естественной модернизации самоидентичности. 

Ключевые слова: стратегическая элита, эндогенная образова-
тельная стратегия, самомодернизация, самоопределение, глоба-
лизация. 

 
 
 

THE ROLE OF THE ENDOGENE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE 
FORMATION OF THE NATIONAL STRATEGIC ELITE 

HAYK PAYTYAN 

Academy of Public Administration of the Republic of Armenia  

In the 21st century, globalization and the process of natural modernization 
of national identity are considered to be the challenges of the century for the 
nation-states. The article gives detailed analysis and information on the 
educational national-strategic concept, implemented in South Korea, in the 
terms of generalization and various information and communication network 
flows. Taking as a starting point the modern approaches of comparative 
political science, the role and the significance of indigenous education in the 
process of forming endogene strategic elite has been emphasized, thus 
emphasizing the necessity of implementing a national educational strategy in 
the Republic of Armenia. The vital importance of indigenous education in the 
process of national security protection and the natural modernization of identity 
is emphasized in this context. 

Keywords: strategic elite, naturalization, endogene educational 
strategy, self-modernization, self-determination, globalization. 
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