
 

 

 
 

   
 

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

програму «Керівник будівельних об’єктів (CSM1)». 

Старт програми: 19 червня 2020 року. 

Закінчення навчання на програмі: 16 серпня 2020 року.   

Термін навчання: 3 місяці, 4 навчальних триденних модулів, навчальні дні 1 раз на три тижні/місяць (п’ятниця, 

субота, неділя).    

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, тестування, виїзди на будівельні майданчики.  

Вартість навчання: 36 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні пропозиції для проектних 

команд з однієї компанії.  

Структура програми «Керівник будівельних об’єктів» (CSM1)* 

Модуль Курси 
Навчальні 

дні 
Тривалість 

модуля 
Модуль 1. 

 
Методології/фреймворки/best 
practice з управління 
проектами. 
Планування проекту в Microsoft  
Project.   
Командоформування.   

 

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

• Вступ до ролі «Site manager». Місія ролі, 
функціонал ролі, ключові компетенції. 

• Основи управління проектами. 

• Планування проектів в Microsoft Project та 
Office 365 (wbs/pbs).  

• Майстер-клас «Фотографія робочого дня».  

• Командоформування.  

• Виконання домашнього завдання. 

19-21.06.2020 
 
 
 

19.06-

09.07.2020 

 

Модуль 2. 
 

Графік проекту.  
Планування ресурсів. 
Запуск об’єкту.  
Управління підрядниками та 
робочими.  

• Персональний тайм-менеджмент, 
постановка цілей, задач та їх пріоритезації. 

• Методологія складання графіку проекту та 
планування виконання проекту в рамках 
всього проекту, спрінта на місяць, тиждень. 
Обмінні форми та звіти. 

• Планування ресурсного забезпечення 
проекту та управління закупками, 
формування собівартості. 

• Організація запуску об’єкту та виконання 
будівельних робіт на об’єкті.   

• Управління підрядниками.  

• Майстер клас. Case study. Управління 
робочими спеціалістами.  

• Виконання домашнього завдання 

10-12.07.2020 
 
 

10.07-
30.07.2020 

Модуль 3. 
 

Управління змінами в проекті.  
Якість та технічна експертиза.  
Авторський і технічний нагляд.  
Виконавча документація.  
Управління конфліктами.  

• Управління змінами, реєстр інцидентів та 
комунікація з внутрішніми та зовнішніми 
учасниками команди. 

• Робота з проектною документацію, 
внесення змін в проект та співпраця з 
проектною компанією. 

• Правила поведінки при візиті контролюючих 
органів на будмайданчик. 

• Управління якістю та технічна експертиза. 

• Авторський та технічний нагляд на 
будівництві. 

31.07-
02.08.2020 

31.07-
13.08.2020 



 

 

 
 

   
 

• Ведення виконавчої документації та 
підготовка об’єкта до введення в 
експлуатацію та передачу замовнику.   

• Управління конфліктами.  

• Виконання домашнього завдання.  
 

Модуль 4. 
Lean в будівництві.  
Безпека та охорона здоров’я на 
об’єкті.  
Тестування.  

 
 

• Lean в будівництві, lessons learned та 
організація робочого місця 5S. 

• Майстер-клас Lean в будівництві. 

• Безпека та здоров’я співробітників на об’єкті 
(Охорона праці).  

• Майстер-класс «Правила надання першої 
медичної допомоги». 

• Рефлексія програми CSM1. Lesson learned.  

• Тестування.  

• Урочиста частина.  

14.08-
16.08.2020 

14.08-
16.08.2020 

 

 
 
 
 
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

