
 

  

 

   
 

Навчальна програма 

Керівник будівельних проєктів/ Construction Project Manager #CPM12 

 

Старт програми: 21 жовтня 2022 року.  

Завершення навчання на програмі: 12 лютого 2023 року. 

Термін навчання: 5 місяців, 6 навчальних триденних модулів, навчальні дні 1 раз на три тижні/місяць 
(п’ятниця, субота, неділя). 

Місце навчання: «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 3, корпус В10, школа PRO PM 

Формат навчання - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи (в тому числі виїзні), 
індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів Школи, виїзний модуль, підготовка 
дипломної роботи на реальному (власному) проєкті та її презентація. 

Вартість навчання: 79 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні пропозиції для проєктних 
команд з однієї компанії.  

Структура програми «Керівник будівельних проектів (CPM12)* 

Модуль  Курси  Навчальні 
дні 

Тривалість 
модуля  

Модуль 1.   

Основи 

управління 
проектами в 

будівництві  

  

• Знайомство.  

• Презентація студентами групи CPM12 своїх компаній і проєктів.   

• Презентація платформи Office 365 та Microsoft Project Online, 
технології навчання в школі PRO PM, вимог до дипломних робіт.   

• Методології, підходи та практики в управлінні проєктами в 
будівництві.   

• Календарне планування в Microsoft Project.  

• Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної 
роботи. 

21-23.10.2022 21-10.11.2022 

Модуль 2.  

Ініціація 
проекту 

• Інвестиційний аналіз проєктів в будівництві.  

• Оцінка вартості будівництва.  

• Ресурсне планування в Microsoft Project.  

• Юридичний аналіз та технічний аналіз об’єктів будівництва.  

• Бюджетування проєкту в будівництві та бюджетування в 
Microsoft Project.  

• Командоформування (ролі в проєктній команді).  

• Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної 
роботи. 

11-13.11.2022 11.11 -

01.12.2022 

   Модуль 3.   

Планування  

• Майстер клас «Методика та секрети успішної співпраці 
замовника та архітектора».  

• Дозвільна документація в будівництві.  

• Юридичний документообіг в будівельному проекті (договори + 
внесення змін, претензії, листування, протоколи)  

• Організація процесів управління будівельними прєктами та 
будівельними роботами на об’єкті (формат онлайн).  

• Управління строками і координація роботи підрядників.  

• Time Management в Office 365.  

• Менеджмент по системі Thomas International.  

• Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної 
роботи. 

02 – 
04.12.2022 

02.12 – 
15.12.2022 



 

  

 

   
 

Модуль 4.  
 

Реалізація 
проекту  

• Склад та особливості розробки проєктної документації, 
експертиза проєктної документації.  

• Управління закупівлями та поставками в проектах.  

• Майстер клас Case study. 6D – проєктування із майбутнього». 
Виїзд в офіс архітектурної компанії  

• Налаштування календарів, формул, фільтрів та групувань у 
Microsoft Project.  

• Командна робота по календарному та ресурсному плануванні на 
прикладі кейсу "Прибирання офісу".  

• Управління конфліктами в проектах.  

• Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної 
роботи. 

16 – 
18.12.2022 

16.12.2022 – 
12.01.2023 

Модуль 5.  

Реалізація та   

закриття 

проекту  

  

• Управлання економікою проєкту.  

• Майстер клас. Case study. Виїзд на будівельний майданчик та офіс 
будівельної компанії  

• Виконання проєкту та управління змінами на платформі Microsoft 
Project.  

• Перевірки та огляд об’єктів будівництва (гра - симуляція), 
введення в експлуатацію.  

• Управління знаннями в проєктах.  

• Юридичне закриття проекту, гарантійні строки та строки 
позовної давності в будівництві.  

• Економічні результати проєкту, технічне закриття та аналіз 
виконаного будівельного проекту (lessons learned).  

• Ретроспектива навчання на програмі «Керівник будівельних 
проектів (СPM)».  

• Підготовка дипломної роботи. 

13- 
15.01.2023 

13.01 – 
09.02.2023 

Модуль 6.  

Диплом  

• Фінальне тестування.  

• Мистецтво переговорів в проектах.  

• Workshop «План (Roadmap) управління проєктом».  

• Презентація дипломних робіт.  

• Урочиста частина та вручення дипломів 

10 – 
12.02.2023 

10 – 
12.02.2023 

* Виконавцем можуть бути внесені зміни в перелік курсів та змінено формат навчання 
(онлайн/офлайн) без додаткового узгодження із Замовником. 

  

 
 
 
 
 
 

Координатор програми Керівник будівельних проектів 
Анастасія Пушкаренко 

AP@propm.pro 
+38(066) 064 54 91 
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