
13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

Матеріали для виконання модульних робіт наведені у методичних вка-

зівках «Методичні вказівки до виконання контрольних робіт № 1-2» денної 

та заочної форм навчання наведені у додатку 2 до цієї програми.  

Матеріали для виконання курсової проекту наведені у методичних вка-

зівках «Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи за те-

мою: «Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в умовах незадовільного 

водопостачання»» наведені у додатку 3 до даної програми. 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет комплексних контрольних робіт ККР для перевірки знань наве-

дений у додатку 4 до цієї програми. 
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