Поступлення до МВС
У школи Міністерства Внутрішніх Справ приймають, як правило, здорових юнаків,
які успішно закінчили 11 класів загальноосвітньої школи і бажають в перспективі служити
в органах внутрішніх справ. Однак, щастя можуть спробувати і дівчата, якщо бажання
стати міліціонером сильно.
Також Ви можете за більш детальною інформацією звернутися до помічника
начальника з кадрового забезпечення Яремчанського МВ УМВС – Гандзюка Василя
Івановича, тел. (097) 180 47 15

Інструкція
1.До 1 червня подайте заяву до приймальної комісії обраної вами школи міліції з
проханням прийняти Вас для навчання. Заява пишіть на ім'я начальника школи і
обов'язково підтвердіть згоду Ваших батьків на Ваше надходження саме в цей навчальний
заклад. Вашу заяву буде направлено на розгляд до кадрового апарату територіальних
органів внутрішніх справ. Там Вашу особисту справу оформлять відповідно до вимог
наказу МВС, вивчать і надішлють відповідь, в якому рекомендують Вас до зарахування
або відмовляють Вам у ньому.
2.Заздалегідь (чим раніше, тим краще) починайте фізичні тренування. Якщо Ви юнак,
бігайте на дистанції 100 і 1000 метрів на час, підтягуйтеся не менше 5 разів на високій
перекладині. Якщо Ви дівчина, бігайте на дистанції 100 і 1000 метрів на час і виконуйте
силові вправи.
3.Перевірте рівень свого інтелектуального розвитку, виконавши спеціальні тести он-лайн,
і усвідомите собі, як виглядають такі тести. Відбір кандидатів у школу МВС припускає
психологічне тестування такого роду.
4.Зробіть в своїй поліклініці загальні аналізи крові і сечі, аналіз крові на ВІЛ і на реакцію
Вассермана, електрокардіограму з навантаженням і флюорографію. Візьміть виписку з
амбулаторної картки за останні 5 років і відомості про зроблені Вам щеплення.
5.Пройдіть платну медичну комісію, яка проводиться в червні в строго певні дні в школі
міліції. Пред'явіть їм всі медичні документи з поліклініки і результати аналізів.
6.Потренуйтеся в написанні викладів, повторіть правила української мови. Сформулюйте
грамотну і розгорнуту відповідь на питання, чому Ви зробили вибір на користь саме
школи Міністерства Внутрішніх Справ. Таке питання, швидше за все, прозвучить на
співбесіді. Щоб уникнути пауз і невпевнених відповідей, подумайте про це заздалегідь.
7.Підготуйтеся до іспитів, які передбачає обраний вами факультет. Швидше за все, вам
доведеться здавати загальне право і історію України. Ні пуху, ні пера!
Юрій Випна,
начальник Яремчанського МВ,
майор міліції

