Школа управління будівельними проектами «PRO PM Construction» оголошує набір на
програму «Керівник будівельних проектів (Construction Project Manager)».
Старт найближчої програми: 26 січня 2018 року.
Термін навчання: 6 місяців, 5 навчальних трьохденних модулів 1 раз на місяць (п’ятниця, субота,
неділя) та 1 модуль для підготовки та презентації дипломних робіт.
Закінчення навчання на програмі: 17 червня 2018 року.
Місце навчання: «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.
Формат навчання - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи (в тому числі виїзні),
індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів Школи, підготовка дипломної
роботи на реальному проекті та її презентація.
Вартість навчання: 49 500 грн.
Структура програми «Керівник будівельних проектів (CPM)*.
Модуль
Модуль 1.
Основи
управління
проектами в
будівництві .

Модуль 2.
Ініціація
проектів.

Курси
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модуль 3.
Планування
проекту.

•
•
•
•
•
•
•

Знайомство.
Методології та практики управління проектами в
будівництві.
Microsoft Project Online та Office 365 для управління
проектами в будівництві.
Майстер клас. Success story.
Виконання домашнього завдання у складі підготовки
дипломної роботи.
Інвестиційний аналіз проектів в будівництві.
Юридичний аналіз проектів в будівництві.
Організація
процесів
управління
будівельними
проектами.
Створення команди проекту та побудова ефективної
роботи команди.
Майстер клас. Сase Study.
Виконання домашнього завдання у складі підготовки
дипломної роботи.
Дозвільна документація в будівництві.
Взаємодія між архітекторами та проектними групами.
Ресурсне планування в Microsoft Project.
Бюджетування проекту.
Управління конфліктами.
Майстер клас. 6D – проектування із майбутнього.
Виконання домашнього завдання у складі підготовки
дипломної роботи.

Навчальні
дні

Тривалість
модуля

26.01. 28.01.2018.

26.01.15.02.2018.

16.02.18.02.2018.

16.02. 15.03.2018.

16.03.18.03.2018.

16.03. 12.04.2018.

Модуль 4.

•

Реалізація
проекту.

•
•
•
•
•
•
•
•

Модуль 5.

•

Закриття
проекту.

•
•
•
•

Модуль
Диплом.
Bonus.

•
•
•
•

6.

Управління документообігом при реалізації проекту
(договори/внесення змін, протоколи,
листування,
претензії тощо).
Технічний нагляд, виконавча документація та
авторський нагляд.
Управління ризиками проекту в будівництві.
Виконання проекту та управління змінами в Microsoft
Project та Office 365.
Управління строками в проекті та координація роботи
з підрядниками.
Управління закупками в будівництві.
Управління економікою проекту.
Maйстер клас. Сase study.
Виконання домашнього завдання у складі підготовки
дипломної роботи.
Аналіз виконаного будівельного проекту та lesson
learned.
Юридичне закриття проекту.
Технічне закриття проекту та введення об’єкту в
експлуатацію.
Закриття проекту в Microsoft Project та Office 365.
Ретроспектива навчання по програмі «Керівник
будівельного проекту».
Технологія проектування власного майбутнього.
Підготовка дипломної роботи.
Презентація дипломної роботи.
Майстер клас. Success stories.

Курс «PRINCE 2. Методологія та практика управління
проектами» та підготовка до сертифікації на PRINCE2
Foundation.

13.04.15.04.2018.

13.04. 17.05.2018.

18.05.20.05.2018.

18.05. 14.06.2018.

15.06.17.06.2018.

15.06. 17.06.2018.

Дати курсу узгоджуються
після завершення програми
СPM.

* В програму можуть бути внесені зміни, але виключно з метою її покращення та в інтересах студентів.

Дізнавайтеся деталі:

Зв’яжіться з нами:

PROPM.Pro
www.propm.pro

044 228 76 99
067 238 20 49
Info@propm.pro

З повагою,
Директор «PRO PM Construction»
Наталія Присухіна

