
Сертифікація

Сертифікація Project Manager Professional (PMP)® від Project Management Institute є самою важливою 

та впізнаваною сертифікацією в галузі проектного менеджменту. В будь-якій країні світу ви можете 

знайти проекти, якими керують сертифіковані PMP спеціалісти – даний сертифікат не має 

географічних обмежень та визнається у всьому світі. Не має значення де ви знаходитесь та в якій 

галузі працюєте. На сьогодні в світі нараховується більш ніж 750 000 сертифікованих проектних 

керівників.

Даний курс дозволить:

• Якісно підготуватися до здачі екзамену – наша основна спільна задача

• Вивчити різноманітні інструментарії проектного менеджменту, які визнані у світі як «best practices»

• Розширити свої знання, якщо ви тільки на початку шляху роботи у сфері управління проектами

• Покращити свою базу англійської мови в даній галузі – абсолютно вся термінологія подається 

англійською із перекладом та роз’ясненнями українською\російською*

• Познайомитися із професіоналами даної області та обмінюватися спільно накопиченими досвідом 

та знаннями в підготовці до екзамену та його проходженні

*існує можливість замовити русифіковану версію здачі екзамену під час реєстрації анкети, однак ми 

наполегливо рекомендуємо звертати увагу на початковий англомовний текст.

Що ми будемо використовувати під час навчання:

• PMBOK (Project Management Body of Knowledge) v.6.

• Презентаційний матеріал, побудований на базі PMBOK, який залишиться у вас у вигляді книги

• Різноманітні Mind map для покращення засвоєння кожної області знань та формул

• Двосторонні Flashcards для полегшення запам’ятовування термінології та визначень

• Базу питань, максимально наближених за стилем та змістом до екзаменаційних питань*

• Ігри, які допоможуть засвоїти PMBOK найбільш доступним способом, не викликаючи страху або 

хаосу

*реальні питання екзамену сертифікації ви не зможете знайти ніде, адже вони зберігаються PMI в 

секреті та не продаються на ринку

Project Manager

Professional (PMP)®



Програма курсу (коротко)

1 день:

• Як підготуватися до здачі екзамену: процес 

та вимоги до кандидата

• Вступ: огляд Керівництва та основні 

елементи

• Середовище, в якому реалізується проект

• Роль керівника проекту

2 день:

• Управління інтеграцією проекту

• Управління змістом проекту

3 день:

• Управління розкладом проекту

• Управління вартістю проекту

• Управління ресурсами проекту

4 день:

• Управління якістю проекту

• Управління комунікаціями проекту

• Управління зацікавленими сторонами

5 день:

• Управління ризиками проекту

• Управління закупівлями проекту

6 день:

Фінальний тест 200 питань та обговорення 

результатів

Курс підготовки складається із 48 годин, які розбиті на 6 днів: 1 – 2 дня з інтервалами в 1 – 2 тижні.

Зміна дати, часу, місця проведення та змісту семінару:

Організатори семінару залишають за собою право змінювати дату, час, місце та зміст семінару, а 

також відміняти семінар у випадку недостатнього попиту чи з інших причин, які не залежать від 

нас.

Зв'яжіться з нами:

м. Київ, вул. Жилянська, 75, 10 поверх

+ 380 44 354 04 04

education.ukraine@ua.pwc.com

www.pwc.com/ua

facebook.com/PwCAcademyUkraine

Сертифікати: Після закінчення курсу учасникам видається сертифікат про проходження 

навчання - 48 годин та PDU (Professional Development Unit) – 40 годин.


