
 

 

 
 

   
 

Школа управління будівельними проектами «PRO PM Construction» оголошує набір на третю 

програму «Адміністратор будівельних проектів (CPА3)». 

Старт програми: 22 жовтня 2020 року. 

Закінчення навчання на програмі: 06 лютого 2021 року.   

Термін навчання: 3,5 місяця, 5 навчальних триденних модулів, навчальні дні 1 раз на три тижні/місяць (четвер, 
п’ятниця, субота).    

Місце навчання: «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 3. 

Формат навчання - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи, індивідуальні та командні домашні 
завдання під супроводом викладачів Школи, підсумковий екзамен (тестування і вирішення практичних задач). 

Вартість навчання: 45 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні пропозиції для проектних 
команд з однієї компанії.  

Структура програми «Адміністратор будівельних проектів (CPA3)* 

Модуль Курси 
Навчальні 

дні 
Тривалість 

модуля 
Модуль 1. 

 
Введення. 

Основи 
управління 
проектами в 
будівництві 

• Знайомство (історія, місія школи, знайомство зі студентами) 

• Тест на визначення знань в управлінні проектами та Microsoft 
Project 

• Архітектура  Office 365 + Project Online + Power BI 

• Життєвий цикл девелоперського проекту 

• Стандарти PMI для планування, оцінки та розробки WBS проекту 

• Виконання домашнього завдання. 

22-24.10.2020 
 
 
 

22.10- 

11.11.2020 

Модуль 2. 
 

Project, 
налаштування 

та процеси 

• Календарне планування в Microsoft Project 

• Системні налаштування у Microsoft Project Professional 

• Формалізація, оптимізація та автоматизація бізнес процесів в 
будівельній компанії в Microsoft Visio 

• Виконання домашнього завдання 

12-14.11.2020 
 
 
 
 

12.11.2020- 
02.12.2020 

Модуль 3. 
 

Ресурси, 
строки та 

документи 

• Ресурсне планування в Microsoft Project 

• Розробка звітів у Microsoft Project 

• Координація роботи підрядників через управління строками 

• Документообіг в проекті 

• Управління конфліктами 

• Виконання домашнього завдання.  

03-05.12.2020 
 

03.12.2020 
13.01.2021 

Модуль 4. 
 

Виконання, 
звітність та 
економіка 

• Основи економіки та бюджетування в проекті 

• Виконання проекту та управління змінами на платформі Microsoft 
Project 

• Створення формул у Microsoft Project 

• Створення графіку проекту (стадія П/РД) 

• Звітність у проекті за допомогою PRO PM Ex-Change 

• Виконання домашнього завдання. 

14.01-
16.01.2021 

 

14.01-
04.02.2021 

 

Модуль 5. 
 

Office 365, 
тестування 

• Проектування та створення сайту проекту на Office 365 

• Закриття проекту в Microsoft Project та Office 365 

• Екзамен 

• Урочиста частина 

05-06.02.2021 
 

05-06.02.2021 
 

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

  

 
Дізнавайтеся деталі: 

 PROPM.Pro 
www.propm.pro  
 

 
Зв’яжіться з нами: 

044 228 76 95 
067 238 20 49 

Info@propm.pro 

 
З повагою,  
Команда  «PRO PM Construction»   

http://www.propm.pro/
mailto:Info@propm.pro

