Ինժեներական արգելափակոցներ»
արգելափակոցներ» թեմայի ուսուցման
արդյունավետության բարձրացման ուղիները 1010-րդ
դասարանի ՆԶՊՆԶՊ-ի դասընթացում

Բաբայան Հովհաննես

Հանգուցային բառեր. մարտավարություն, սարքավորումներ, ականադաշտ,
զորք, հակառակորդ, արգելապատնեշներ, «մտագրոհ» և «բացատրության» մեթոդ
Դպրոցներում ՆԶՊ առարկայի դասավանդումը պատանիներին հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ ռազմական գիտելիքներ ստանալ և ծառայության
զորակոչվելիս հեշտությամբ յուրացնել նորակոչիկների պատրաստության ծրագիրը ու դրանք լավագույնս կիրառել զինվորական ծառայության ժամանակ [2, 8]:
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի ՆԶՊ-ի դասագրքի [3, 21] «Մարտավարության հիմունքներ» բաժնում ուսումնասիրվում է «Ինժեներական արգելափակոցներ» թեման:
Պատերազմների փորձը և վերջին ժամանակաշրջանում առկա հակամարտությունների ուսումնասիրությունը վկայում են, որ ժամանակակից մարտական
գործողությունների վարման ընթացքում անհրաժեշտ է առավելապես ուշադրություն դարձնել ինժեներական արգելափակոցների ուսումնասիրմանը:
Սակայն գործող դասագրքում այդ թեմայի վերաբերյալ սովորողներին
տրվում է միայն աղոտ պատկերացումներ, մինչդեռ անհրաժեշտ է առավել մանրամասն ներկայացնել ինժեներական արգելափակոցների հետ կապված մի շարք
հարցեր: Բացի այն, որ այդ թեման զինվորական պատրաստվածության տեսանկյունից կարևոր է, հետագայում պատանիները զինվորական ծառայության ժամանակ արդեն իսկ կարող են ծանոթ լինել թեմայի հետ կապված մանրամասներին:
Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ թեմայի վերաբերյալ սովորողների լավ
իմացությունը թույլ է տալիս լավագույն ձևով հանդես գալ տարբեր մրցույթներում, այդ թվում մարզային և հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներում: Այդ նպատակով այս թեմային անդրադառնալիս անհրաժեշտություն է առաջանում առավել խորությամբ և պատկերավոր այն ներկայացնել: Իսկ երբ այն զուգակցվում է նաև համապատասխան պաստառների և նկարների ցուցադրմամբ,
ինչպես նաև գործնական վարժություններով, ապա նյութի ուսուցումը դառնում է
առավել հետաքրքիր:
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել այն լրացուցիչ նյութը, որն անհրաժեշտ
է տալ սովորողներին «Ինժեներական արգելափակոցներ» թեման ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև շարադրել այն մեթոդիկան, որն առավել արդյունավետ է լուծում
նմանատիպ թեմաների ներկայացման հետ կապված հարցեր: Մասնավորապես
աշխատանքում խնդիր է դրված առավել ընդգրկուն ներկայացնել արգելափակոցների տեսակները, հայտնաբերումը և նրանց վնասազերծումը, ներկայացնել համապատասխան նկարներ և գործնական պարապմունքների սխեման: Լրացուցիչ
նյութի շարադրման համար, ելնելով թեմայի բովանդակությունից և սովորողների
տարիքահոգեբանական առանձնահատկություններից, մեր կողմից ընտրվել է
«մտագրոհի» և «բացատրության» մեթոդը:
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Ինժեներական արգելափակոցների ուսուցման համատեքստում կարևոր ենք
համարում նախանշել մեթոդական շղթայի բոլոր քայլերը և իրականացման
փուլերը:
Թեման ուսումնասիրելու և պրակտիկ դաս անցկացնելու համար ուսուցչին
հարկավոր է ձեռքի տակ ունենալ փշալարերից պատրաստված ուսումնական
արգելափակոցներ, ձեռնոցներ, սվին-դանակ կամ փշալարերի կտրման համար
նախատեսված մկրատ և ուսումնական դաշտ, արգելափակոցների հաղթահարման և վնասազերծման պաստառներ:
Նախ «մտագրոհի» մեթոդով անհրաժեշտ է ստուգել աշակերտների մոտավոր պատկերացումներն արգելափակոցների մասին: Թույլ տալ, որ յուրաքանչյուր աշակերտ արտահայտի իր սեփական կարծիքը՝ առանց որևէ մեկնաբանության և գնահատման: Յուրաքանչյուր միտք գրվում է գրատախտակին: Այստեղ
կարևոր է, որ մտքեր արտահայտելու հարցում որևէ մեկին գերակայություն
չտրվի: Այնուհետև աշակերտներին ներկայացնում ենք ինժեներական արգելափակոցների կարևորագույն դերը, նրանց հայտնաբերման ու հաղթահարման
հմտությունները և նշում, թե ինչ դեր են կատարում պաշտպանության գործում և
ինչպես կարող են բեկում մտցնել մարտական գործողությունների սցենարում և
փոխել մարտի ընթացքը:
Ինժեներական արգելափակոցների նշանակությունը բացատրելուց հետո
աշակերտներին անհրաժեշտ է ծանոթացնել դրանց տեղադրման տրամաբանությունը, նշելով, որ դրանց միջոցով արգելափակվում են զորքերով զբաղեցված
շրջանները, բնագծերը, դիրքերը, դիրքերի թևերը և դրանց միջև ընկած տարածքները, ղեկավարման կետերը և կարևոր օբյեկտները: Դրանք կարող են տեղադրվել
նաև հակառակորդի կողմից զբաղեցված տարածքում, նրա պաշտպանության
խորքում հեռահար միջոցներով: Բացատրություն է տրվում նաև ինժեներական
արգելափակոցների համակարգի ստեղծման գլխավոր նպատակի մասին և նշում
նրա տեսակները.
- ականապայթյունային,
- ոչ պայթյունային,
- ջրային,
- համակցված
- էլեկտրականացված:
Այնուհետև կիրառելով «Բացատրության» մեթոդը՝ առանձին-առանձին, շատ
հակիրճ ներկայացնում ենք տեսակներից յուրաքանչյուրը: Հաղորդվող նյութը
ճիշտ պատկերացնելու համար արդյունավետ ենք համարում նկարների միջոցով՝
աշակերտների անմիջական մասնակցությամբ, բացատրել և ցույց տալ արգելափակոցների տեսակները:
Ականապայթյունային արգելափակոցներ են ականադաշտերը, ականախմբերը, առանձին տեղադրված ականները և պայթեցման նախապատրաստված
օբյեկտները: Ականապայթյունային արգելափակոցները մեր դիրքերից առավելագույն հեռավորությամբ կարող են տեղադրվել հակատանկային և հակահետևակային ականախմբերի ձևով՝ տեղադրելով անելանելի դրությամբ և համակցվելով
ազդանշանային ականների հետ:
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Ըստ նշանակության՝ ոչ պայթյունային արգելափակոցները լինում են հակատանկային, հակատրանսպորտային, հակահետևակային և հակադեսանտային:
Հակատանկային արգելափակոցների շարքին են դասվում հակատանկային
ականադաշտերը, ականախմբերը, առանձին հակատանկային ականները և ֆուգասները, հակատանկային փոսերը, էսկարպները, հակաէսկարպները, կարճասյուները, ոզնիները (նկ. 1), ականապատված և ոչ ականապատված փլուզումները, բարիկադները, պատերը, փոսերը, հողապատնեշները, ճանապարհների ու
կամուրջների փլված հատվածները:

Նկար 1. Հակատանկային ոզնիներ
Հակատանկային փոսերը սարքավորվում են մինչև 15° թեքությամբ տեղանքում, իսկ 15°-45° թեքություններում սարքավորվում են էսկարպներ կամ հակաէսկարպներ: Էսկարպները սարքավորվում են թեքությամբ (ցածրադիր մասով) դեպի հակառակորդն ուղղորդված լանջերին, հակաէսկարպները՝ դեպի մեր զորքերը:
Արգելապատնեշները սարքավորվում են գլխավորապես անտառային ճանապարհներին, անցուղիներում և բացատներում, որտեղ հավանական է տանկերի, զրահամեքենաների և այլ տրանսպորտային միջոցների շարժը: Արգելապատնեշները լինում են գերանային, քարե կամ խառը կառուցվածքով:
Կարճասյուները սարքավորվում են 25-30 սմ գերաններով, երկաթբետոնե
կամ մետաղյա հեծաններով, սյուներով և խոշոր քարերով: Կարճասյուները տեղակայվում են 3-5 շարքով՝ շախմատային կարգով: Դրանք հիմնականում տեղադրվում են հակատանկային հողային արգելափակոցների հետ համատեղ: Առանձին տեղամասերում, որտեղ տանկերի ընթացքի արագությունը սահմանափակ է,
կարճասյուները կարող են տեղադրվել որպես ինքնուրույն արգելափակոցներ:
Փշալարով փաթաթված կարճասյուները միաժամանակ հակահետևակային
արգելափակոցներ են:
Մետաղական (երկաթբետոնե) ոզնիները կիրառվում են անցումների, ճանապարհների, փողոցների արագ արգելափակման համար: Ոզնիները սարքավորվում են մետաղական տարբեր կառուցատարրերից (երկտավր, հեծան, անկյունակ և այլն) և տեղադրվում շախմատային կարգով՝ 2-4 շարքով՝ շարքերի միջև
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հեռավորությունը 2մ: Առավել ամրություն ապահովելու նպատակով ոզնիներն
իրար են միակցվում հեծաններով կամ գերաններով:
Ճանապարհներին որպես արգելափակոցներ կարող են տեղադրվել 0.8-1մ
տրամագծով խոշոր քարեր:
Հակահետևակային ոչ պայթյունային արգելափակոցներն են փշալարային
պարույրները, փշալարային ցանցերը, հակահետևակային ոզնիները, երկեղջյուրները, փշալարային ցանկապատերը և այլն:
Տեղափոխվող փշալարային արգելափակոցները փշալարով փաթաթված
ձողաններից «ցցերից, փայտեձողերից» կազմված հենակմախքներ՝ «կարկասներ»
են: Դրանք կարող են սարքավորվել ոզնիների կամ երկեղջյուրների տեսքով:
Հակատրանսպորտային արգելափակոցները ընդհանուր առմամբ բաղկացած են առանձին օբյեկտային, հակատրանսպորտային ականներից և ականախմբերից, փլուզված կամ ականապատված կամուրջներից, ավտոմոբիլային ճանապարհներից կամ երկաթգծային ուղիներից:
Հակադեսանտային արգելափակոցները տեղադրվում են ջրային արգելքների մատույցների վրա՝ գետային կամ ծովային դեսանտի ափ դուրս գալու վայրում,
և կազմված են հակադեսանտային, հակատանկային և հակահետևակային ականներից, որոնք տեղադրված են ինչպես ջրում` ափին կից, այնպես էլ ափին` առանձին ականադաշտերով, ականախմբերով և առանձին ականներով:
Ջրային արգելքները պատրաստվում են գետային արգելքների վրա` փլուզելով ջրամբարների պատնեշները կամ ստեղծելով ժամանակավոր պատնեշներ
գետի հունի վրա, որոնց միջոցով հեղեղվում կամ ճահճացվում են անցանելի տարածքները:
Համակցված արգելափակոցները սովորաբար կազմված են ականապայթյունային, ոչ պայթյունային, էլեկտրականացված և ջրային արգելափակոցների տարբեր համակցումներից՝ սարքավորվելով հակառակորդի տանկերի և հետևակի
հարձակման գլխավոր ուղղություններում, մարտական դիրքերի առջև՝ նպատակ
ունենալով ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ հակառակորդի հարձակումը
հետ մղելու և նրան կորուստներ հասցնելու համար:
Համակցված արգելափակոցի թիկունքային սահմանը սովորաբար նշանակվում է առաջին խրամուղուց 50-150մ հեռավորությամբ, մեր զորքերի անվտանգության ապահովման, ձեռքով արգելափակոցի լրասարքավորման, ինչպես նաև փոխադրովի ականապատման լրակազմի կիրառման համար:
Լարման ազդեցությամբ արգելափակոցները կարելի է հայտնաբերել մի
շարք արտաքին նշաններով. ցցափայտերին հագցված են մեկուսիչներ կամ ռետին. գիշերը՝ խոտի հետ շփվելիս, լարերն առկայծում են: Ականապատված և լարման ազդեցությամբ արգելափակոցները, որպես կանոն, հաղթահարվում են սակրավորների կամ հատուկ նախապատրաստված մոտոհրաձիգների բացած անցումով [1, 77]:
Տեսական նյութը բացատրելուց հետո անցնում ենք գործնական աշխատանքի: Աշակերտներին բաժանում ենք խմբերի, յուրաքանչյուր խումբ, հրահանգ
ստանալով, կատարում է համապատասխան առաջադրանքները: Յուրաքանչյուր
խմբի բացատրում ենք, որ անցումները սովորաբար բացում են սվին-դանակի օգ– 137 –

թյամբ: Այդ գործողությունը կատարում են երկուսով. աշակերտներից մեկը
նությամբ:
ձեռքով
քով բռնում է ստորին լարից՝ ցցափայտից ոչ հեռու, իսկ մյուսը ցցափայտի
մոտից կտրում է այն: Կտրված լարն անձայն, զգույշ իջեցվում է, և ծայրը մտցվում
է հողի մեջ: Երբ առաջին շարքի բոլոր լարերը կտրվում են, դրանք բռնողը հավահա
քում է բոլոր լարերի վերջավորությունները, քաշում մի կողմ՝ բացելով անցում:
Նույն միջոցը կիրառում են նաև լարային ցանցի մյուս շարքերի նկատմամբ (նկ. 2,3):

Նկար 2. Ներքևի լարերի կտրում

Նկար 33.. Վերևի լարերի կտրում
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ար
Բացի այդ՝ հարձակման ընթացքում սովորական լարային արգելափակոցները հնարավոր է հաղթահարել ձեռքի և տեղանքի առարկաների օգնությամբ
օգ
(դրանց
դրանց վրա ճյուղերով կամ դարմանով լցված ներքնակներ, տախտակներ և շիշի
նելներ գցելով): Աշակերտներին ցույց է տրվում, թե ինչ կարելի է անել դրանց բաբա
ցակայության
կայության դեպքում: Լարային արգելափակոցները հնարավոր է հաղթահարել
լարերի
րերի տակով սողեսող անցնելով: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է անցնել երկու
ցցափայտերի
փայտերի մեջտեղով: Ծածուկ մոտենալով արգելափակոցին՝ պետք է ձեռքով
կամ երկծայր
ծայր փայտով այնպես բարձրացնել արգելափակոցի առաջին շարքի
ստորին լարը, որ հանդերձանքն ու հագուստը փշերին չդիպչեն, և հնարավոր լինի
տակով սողալ: Կես իրանի չափով առաջ տեղաշարժվելուց
վելուց հետո հանել փայտը և
դնել ցցափայտերի շարքի ստորին լարի տակ (նկ. 4): Այսպես գործելով՝
գործ
հաղթահարվում են լարային արգելափակոցի բոլոր շարքերը:

Նկար 4. Եղջյուրիկի օգնությամբ լարերի տակով
սողանցելու եղանակ

Առավել հարմար է լարային արգելափակոցը սողեսող անցնել ընկերոջ օգօգ
նությամբ:
թյամբ: Այդ դեպքում մեկը բարձրացնում է արգելափակոցի ստորին լարը, մյուսը՝ սողանցում դրա տակ: Այդ կերպ հերթով գործելով՝ նրանք հաղթահարում են
լարային արգելափակոցը (նկ. 5): Լարային արգելափակոցի չէլեկտրականացված
լարերը կտրելու համար հաջողությամբ օգտագործում են սվին-դանակները:
դանակները:
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արգելափակոցի
գելափակոցի
Նկար 5. Ընկերոջ օգնությամբ լարային ար
տակով սողանցելը
Գործնական աշխատանքներ կատարելիս սովորողները մեծ ակտիվություն
և ոգևորություն են ցուցաբերում, առաջարկում են արգելափակոցների նոր տեսակներ և դրանց շրջանցման հնարամիտ լուծումներ:
Այսպիսով, «Ինժեներական արգելափակոցներ» թեմայի դասավանդման
դասավ
արդյունավետությունը
յունավետությունը կարելի է բարձրացնել, եթե թեմայի ուսուցման ժամանակ
սովորողներին տրվի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ այն զուգակց
ակցելով պատկերավորման միջոցներով և գործնական աշխատանքներով: Դրանց նպաստում է նաև
ուսուցման այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրառումը, ինչպիսիք են «մտագրոհի» և
«բացատրության» մեթոդները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ավագյան Հ., «Մարտում զինվորի գործողությունների վարժաձևերն ու
եղանակները», Երևան, 2004, 252 էջ:
2. «Նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն» առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր, Երևան,, 2007, 83 էջ:
3. «Նախնական զինվորական պատրաստություն» հանրակրթական դպրոցի
10-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2010, 111 էջ:
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Пути повышения продуктивности изучения темы
«Инженерные заграждения»
заграждения» в курсе предмета
НВП 10 класса
класса

Оганнес
Бабаян Ог
аннес

Резюме

Ключевые слова: тактика боя, оборудование, минное поле, войско, противник,
барьеры, методы «Мозговой штурм» и «Объяснение»
Выделяя вопросы, связанные с темой «Инженерные заграждения» во время
ведения современных боевых действий в разделе «Основы тактики» из учебника
НВП 10 класса, в работе представлен тот дополнительный материал, который
необходим учащимся для более глубокого усвоения темы, так как в действующем
учебнике эта тема представлена не во всей глубине.
Основываясь на многолетний опыт и приобретённые результаты, досконально изложены виды инженерных заграждений и их разнохарактерные значения.
В процессе изучения темы используемые методы «Мозговой штурм» и «Постановка
вопросов» позволяют сделать обучение более интересным и мотивированным. Тем
не менее, в действующем учебнике учащимся даются только смутные
представления о предмете, в то время как должны быть изложены более подробные
сведения об инженерных заграждениях. Помимо того, что эта тема важна с точки
зрения военной подготовки, в будущем юноши, возможно, во время военной
службы уже будут знакомы с этой темой.
В статье показано, что продуктивность изучения этой темы повышается ещё
больше, когда объяснение теоретического материала сопровождается иллюстрациями (картины, чертежы, ситуативные изображения и т. д) и практическими
работами.
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Signifying the importance of the topic "Engineering barriers" in Strategy Basics
from the 10th grade which put an emphasis on the problem of conducting combat
operations, in this study, we have represented the extra materials that should be taught
to understand the topic thoroughly as far as in the current book, it is not described with
the proper depth.
Based on the long-term experience and gained results, the types of engineering
barriers and their purposes are represented in details. However, in the current textbook,
learners are given only grotesque ideas about the subject, whereas more details need to
be presented closely about engineering blockbusters. In addition to the fact that this
subject is important from military point of view, in the future, teenagers may already be
familiar with the topic related to the topic of military service.The methods used during
the lesson, such as brainstorming and questioning make the lesson more engaging and
motivating for the students. It is shown that the lesson becomes more productive when
the theoretical part is followed by the visual aids (photos, graphs, situational pictures,
etc.), as well as by practical lessons.
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