Навчальна програма
Керівник будівельних об’єктів/ Construction Site Administrator #CSM2
Старт програми: 21 травня, 2021 року.
Закінчення навчання на програмі: 27 серпня, 2021 року.
Термін навчання: 3 місяці, 5 навчальних модулів, навчальні дні 1 раз на три тижні/місяць
(четвер, п’ятниця, субота).
Місце навчання: «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 3, корпус В10, школа PRO PM
Формат навчання - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи,
індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів Школи, тестування і
вирішення практичних задач.
Вартість навчання: 45 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні
пропозиції для проєктних команд з однієї компанії.

Структура програми Керівник будівельних об’єктів, група #CSM2*

Модуль

Курси

Модуль 1.

• Знайомство.
• Вступ до ролі «Site manager». Місія ролі,
функціонал ролі, ключові компетенції.
• Основи управління проєктами. Статут, реєстр
зацікавлених осіб.
• Планування проєктів в Microsoft Project та Office
365 (wbs/pbs).
• Командоформування. Складання Статуту в
частині співорганізації команди.
• Виконання домашнього завдання.
• Організація
будмайданчику
та
запуску
виконання робіт об’єкті. Документація для
організації будівництва.
• Методологія складання графіку проєкту та
планування виконання проєкту в рамках всього
проєкту, спрінтів на місяць, тиждень. Обмінна
форма та звіти.
• Планування ресурсного забезпечення проєкту.
• Управління роботою з підрядниками.
• Управління конфліктами. Правила комунікації.
• Виконання домашнього завдання.
• Практикум «До вас прийшли» або правила
поведінки при візиті контролюючих органів на
будмайданчик.
• Авторський та технічний нагляд на будівництві.
• Управління якістю та технічна експертиза.
• Охорона праці – ризико-орієнтовний підхід.

Методології та
фреймворки з
управління
проєктами.
Планування
проєкту

Модуль 2.
Графік проєкту.
Планування
ресурсів.
Управління
роботою з
підрядниками

Модуль 3.
Управління
юридичною
безпекою
виконання

Навчальні
дні
21-23.05

Тривалість
модуля
21.0510.06

11-13.06

11.0608.07

09-11.07

09.0729.08

робіт та
охорона праці

• Практика складних переговорів.
• Виконання домашнього завдання.

Модуль 4.

• Актуалізація графіків, управління змінами та
30.0730.07реєстр ризиків в Microsoft Project.
01.08
26.08
Забезпечення
• Організація
виробництва
робіт
на
якості
будмайданчику.
виконання
• Lean в будівництві, lessons learned та організація
робіт
робочого місця 5S. Виїзний кейс в компанію UDP.
• Управління командою об'єкту. Позиція на об'єкті.
«Я управляю об'єктом чи об'єкт управляє
мною?»
• Виконання домашнього завдання.
Модуль 5.
• Управління змінами, реєстр інцидентів та 27-29.08
27-29.09
комунікація з внутрішніми та зовнішніми
Управління
учасниками команди.
командою
• Правила
ділового
листування,
протоколи,
об’єкту та
ведення документообігу, комунікація.
переговорні
• Ведення виконавчої документації та підготовка
навички
об’єкта до введення в експлуатацію та передачу
замовнику.
• Рефлексія програми CSM1. Lesson learned.
• Підсумкове тестування.
* В програму можуть бути внесені зміни, але виключно з метою її покращення та в інтересах
учасників.
Дізнатись більше про програму на сайті propm.pro
Координатор програми Керівник будівельних об'єктів
Олеся Гончар, honchar_olesia@propm.pro
+38 044 228 76 95

