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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 
Írjon egy 13–15 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a 

megadott szempontok alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 
1. Egy nemzetközi gyakorlat során az Ön egyik beosztottja balesetet 

szenvedett és jelenleg a helyi katonai kórházban ápolják.  

Írjon jelentést külföldi parancsnokának az alábbi szempontok alapján: 

 

 a gyakorlat rövid ismertetése; 

 a baleset leírása; 

 a baleset okai; 

 javaslatok a hasonló balesetek elkerülésére. 

 

 

 

2. Ön egy külföldi továbbképzésen vesz részt, ahol fogalmazást kell írnia 

arról, hogy Magyarországon miért választják a fiatalok a katonai pályát. A 

szempontok a következők: 

 

 milyen képzést biztosít a honvédség a fiatal katonák számára; 

 milyen szakmai kihívásokkal találkozhatnak; 

 milyen előmeneteli lehetőségeik vannak; 

 milyen juttatásokat biztosít számukra a honvédség. 
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1. feladat mintamegoldása 

 

 

Командиру Багатонаціональної оперативної групи “East”  

полковнику Стіву Джойсу 

командира 79-ї окремої роти українського національного контингенту 

 капітана Владислава Головко 

 

Рапорт 

Доводжу до вашого відома, що під час проведення планових бойових навчань 

миротворчого контингенту в Приштині, 6 лютого стався нещасний випадок. 

Навчання розпочалися згідно з наказом від 1 лютого 2018 року. Поставленою 

задачею тактичних занять було відпрацювання навичок ведення наступального бою та 

організації взаємодії між підрозділами під час ведення ними наступальних дій у 

гірській місцевості. 

Дата проведення навчання: 5 - 8 лютого 2018 року. Місце проведення навчання: 

військовий полігон „Центральний”. 

Згідно з планом проведення навчань, на другий день тактичних занять йшло 

відпрацювання ведення бойової стрільби із важкого озброєння. Стріляли із 

протитанкових гранатометів, зенітних установок, мінометів та кулеметів.  У ході 

проведення тренування спочатку у двох мінометів заклинювало деталі в підйомному 

механізмі, а згодом один із них вибухнув. У наслідок чого двоє бійців, що знаходилися 

поряд із мінометом і виконували належну їм роботу, отримали поранення різних 

ступенів важкості. Решта особового складу в даний момент перебувала в укритті.  

Згідно мого наказу і відповідно Інструкції, навчання одразу ж було припинено. 

Польові медики надали першу медичну допомогу, після чого поранених гелікоптером 

доправили до військового госпіталю. Хірурги успішно прооперували бійців. Зараз їхній 

стан лікарі оцінюють як стабільний, медики прогнозують покращення вже 

найближчими днями. До військової служби бійці зможуть повернутися протягом року.  

Родичів поранених бійців було повідомлено своєчасно і відповідно до Інструкції.  

Наразі проводиться службове розслідування причин несправності мінометів та 

самого вибуху.  

 

Зобов'язуюсь інформувати Вас про хід розслідування вибуху і сам результат. 

 
 
06. 02. 2019 р.       Капітан В. Головко 



 

2. feladat mintamegoldása 

 

Військова реформа в Угорщині сприяла зростанню престижу професії 

військовослужбовця. Все більше молодих людей бажають присвятити своє життя 

військовій службі. Постараюсь якомога детальніше описати, з чим це пов’язано. 

По-перше, потрібно відмітити можливість отримання безкоштовної вищої освіти. 

Майбутні офіцери спершу проходять стандартну базову військову підготовку, після 

якої ще протягом кількох років навчаються в університеті з метою здобуття вищої 

освіти ступеня бакалавра. При бажанні можна продовжити навчання в магістратурі. 

По-друге, військова служба приваблює молодих людей ще й можливістю швидкого 

професійного та  кар'єрного росту. Із кожним підвищенням військового звання 

підвищеється і заробітна плата військовослужбовця. Таким чином, військова служба 

дає чудові можливості  для реалізації особистих життєвих планів і гарантує надійний 

високий заробіток протягом довгих років.  

Звісно, професія військовослужбовця сповнена чималих труднощів і 

пов’язані з безпосереднім ризиком чи загрозою для його життя та здоров’я під час та 

після виконання професійних обов`язків. Адже багато військовослужбовців 

виїжджають у службові відрядження у зони збройних конфліктів, приймають участь у 

миротворчих місіях і бойових операціях. Однак отриманий в цих точках досвід є дуже 

важливим, як з професійної точки зору, так і для кар’єрного росту військовослужбовця. 

Насамкінець варто також відмітити, що кадрові офіцери мають багато пільг та інші 

види забезпечення, які передбачені чинним законодавством. Зокрема, 

військовослужбовці мають право на отримання службового житла. Окрім цього, армія 

компенсує частину вартості проїздних документів, здійснює продовольче і речове 

забезпечення військовослужбовців. Офіцери та члени їхніх родин мають право на 

безкоштовне медичне обслуговування та відпочинок у найкращих санаторіях країни. 

Враховуючи вищенаведене, не дивно, що професія військовослужбовця з року в рік 

стає однією з найбільш престижніших серед випускників шкіл,  а військові навчальні 

заклади користуються великою пошаною в суспільстві. 

 


