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підготовки «Транспортні технології» денної і 

заочної форми навчання.) / Уклад.: Є.В. 

Полупан, СІ. Шевченко, Ю.В. Полупан, М.В. 

Мірошникова. - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. 

В. Даля, 2017.- 32 с. - Реєстраційний № 7559 

2. Методичні вказівки до практичних робіт з 

дисципліни «Організація, планування і 
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