
 

 

 
 

   
 

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

програму «Керівник архітектурних/дизайн проектів (DPM2)». 

Старт програми: 13 серпня 2020 року. 

Завершення програми: 15 листопада 2020 року.  

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

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

Формат навчання – практичні курси, лекції, вебінари, практичні заняття в групах, майстер класи, візити в 
архітектурні компанії та дизайн бюро, індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів 
Школи.   

Вартість навчання:  

• за всю програму  - 39 000 грн., можлива помодульна (помісячна) оплата, розстрочка.  

• вартість 1 модуля – 9 тисяч гривень,  при участі в програмі на окремих модулях.  

• спеціальні пропозиції для проектних команд з однієї компанії.  

Структура програми «Керівник архітектурних/дизайн проектів (DPM2)»* 

Модуль  Курси  Навчальні 
дні 

Тривалість 
модуля  

Модуль 1.   
 
Системний підхід в 
управлінні проектами в 
архітектурі та дизайні 
 
Програмне забезпечення 
для управління проектами  
 
Best practice 
 

• Знайомство (історія, місія школи PRO PM, 
презентація учасників себе та своїх компаній). 

• Методології/фреймворки  з управління проектами. 
Best practices.  

• Workshop «Складаємо план управління проектом».  

• Огляд ПЗ для управління проектами в архітектурі 
та дизайні.  

• Календарне та ресурсне планування проектів в 
Microsoft Project та Office 365.    

• Практичний курс – гра «Agile в архітектурі та 
дизайні».  

• Майстер клас. Success story.  

• Виконання домашнього завдання. 

13-15.08 
2020 

  
 
 

13.08-

02.09.2020 

Модуль 2.  
 
Взаємовідносини із 
Замовником.    
 
Юридичні аспекти 
(договори + авторське 
право).    
 
Конфлікти.  
 

• Управління очікуваннями Замовника.  

• Юридичні аспекти оформлення домовленостей із 
Замовником (договір на створення архітектурних та 
дизайн проектів, договір про авторський нагляд, 
управлінські договори, умови про комплектацію, 
протоколи, ТЗ тощо).  

• Авторське право в архітектурі та дизайні.  

• Вебінар. Перепланування VS Реконструкція. 
Відмінності та особливості оформлення дозвільної 
документації.   

• Управління конфліктами в проектах.  

• Виконання домашнього завдання. 

03.09 -
05.09.2020 

03.09-
23.09.2020  

Модуль 3.  
 
Маркетинг в архітектурі та 
дизайні.  
Персональний бренд. 
 
 

• Основи маркетингу (Як ставити цілі. Стратегія. 
Основи сегментування. Позиціонування. 
Комунікація).   

• Просування (сайти, соціальні мережі).  

• Майстер клас з архітектором «Персональний 
бренд». 

• Оптимізація роботи (проектні команди 
майбутнього, інновації, гнучкі підходи в проектному 
менеджменті).   

24.09-
26.09.2020  

24.09-
14.10.2020  



 

 

 
 

   
 

• Креатив і особливості маркетингу в дизайні та 
архітектурі (як виходити за рамки мислення та 
генерувати нові ідеї).  

• Майстер клас. Креатив та мистецтво в архітектурі 
та дизайні. Візит в творчу майстерню.   

• Маркетинг в проектному менеджменті. Управління 
креативними людьми.  

• Презентація проектів (як продати себе і свій 
продукт).  

Модуль 4.  
 
Інструменти системної 
роботи в архітектурі та 
дизайні.  
 
Економіка проекту.  
Звітність по проекту.  
Ефективні комунікації в 
проекті.   
 
Бізнес процеси.  
 

• Склад дизайн проекту. 

• Пакети робіт та додаткових послуг в дизайні, 
авторський нагляд, комплектація, внесення змін.  

• Майстер клас. Виїзд в архітектурну компанію AVG. 
Сase Study «Використання єдиної інформаційної 
системи в архітектурних компаніях/дизайнерських 
бюро».  

• Комплектація дизайн проектів.  

• Інструменти керівника проекту.  

• Звітність по проекту.  

• Ефективні комунікації в проекті.  

• Управління вартістю проекту. Економіка проекту.  

• Управління закупками та поставками в проекті.   

• Бізнес – процеси в проектах. Від хаосу до 
керованості. 

15.10-
17.10.2020  

15.10-
17.10.2020 

  

Модуль 5. 
 
Внутрішня і зовнішня 
команда проекту.  
 
Командоформування.  
 
Екосистема партнерів в 
архітектурі та дизайні 
(Замовник - Дизайнер – 
Підрядник – Постачальник).  
 

• Менеджмент по системі  Thomas (стилі поведінки та 
переваги у поведінці).  

• Ролі в проектній команді.  

• Ефективні комунікації в проекті. 

• Командоформування.  

• Workshop. Побудова екосистеми партнерів в 
архітектурі та дизайні за участю Замовника - 
Дизайнера – Підрядника – Постачальника).  

• Workshop «Хочу дизайн»  

• Рефлексія програми DPM2 (lessons learned)/  

• Урочиста частина.  

13.11-
15.11.2020  

13.11-
15.11.2020 

 

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

  

 
 
 

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

