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Гнучкі методології

управління проєктами

Aджайл – це підхід до організації роботи команди, описаний у Аджайл-маніфесті. 

Цей документ розкриває філософію аджайлу через чотири основні цінності:

1) люди та взаємодії важливіші, ніж процеси й інструменти; 

2) працююча програма важливіша, ніж вичерпна документація; 

3) співпраця із Замовником важливіша за узгодження умов контракту; 

4) готовність до змін важливіша, ніж правильність початковому плану.

Agile – це підхід, який допомагає командам швидко реагувати на відгуки про 

проєкт. Це дає можливість оцінювати можливі напрямки та вносити зміни в 

проєкт у процесі роботи над ним. Такий підхід також називається інтеративним.

Agile допомагає компаніям проєктувати та створювати правильний продукт. 

Цей процес керування дуже корисний для IT-компаній, тому що він допомагає

аналізувати та покращувати свій продукт упродовж всього процесу

розроблення. Agile-підхід дає можливість створювати продукт із високою

конкурентоспроможністю.

https://agilemanifesto.org/iso/uk/manifesto.html

https://agilemanifesto.org/iso/uk/manifesto.html


Коротка історія

Після появи дослідження доктора Уінстона Ройса «Управління

розробкою великих програмних систем» (Managing the Development of 

Large Software Systems) у 1970 році багато компаній розпочали пошук

нового підходу до розробки, що допоміг би боротися з недоліками

каскадної моделі, розкритикованої у статті.

Назва «скрам» походить із дослідження Такеючі й Нонаки 1986 року 

«Розробка нових продуктів: нові правила гри» (The New New Product 

Development Game). У цій статті йдеться про те, що найкращий спосіб

досягти мети – дати невеликій команді точний план дій.

У 1995 році Джеф Сазерленд і Кен Швабер привели скрам в систему у 

статті «Розробка програмного забезпечення за скрамом» (SCRUM 

Software Development Process).





https://www.scrum.org/

https://www.scrum.org/


Скрам як фреймворк управління проєктами базується на тому, що самоорганізовані

команди постачають закінчені продукти у фіксовані терміни, які також називаємо

спринтами. Щоб успішно застосовувати скрам, потрібно використовувати його

структуру. Вона складається з ролей, подій, правил і артефактів.

Ролі в скрамі

У скрамі існує три ролі, що разом утворюють скрам-команду.

1. Власник продукту – апологет продукту, який повністю розуміє його цінність для 

бізнесу. Ця людина доносить потреби замовника та стейкхолдерів до розробників, 

але не відповідає за технічний бік процесу. Власник продукту також відповідає за 

історії користувачів і визначає їх пріоритетність.

2. Розробники виконують усі технічні задачі. Вони кросфункціональні, їхня

кросфункціональність залежить від області роботи. Так чи інакше, розробники

завжди відповідають за створення беклогу спринту, забезпечення якості відповідно

до визначення готового, адаптацію плану щодо цілі спринту і власні експертні зони

відповідальності.

3. Скрам-майстер виступає фасилітатором роботи скрам-команди. Скрам-майстер

допомагає власнику продукту і розробникам виконувати роботу без перешкод і 

відволікаючих факторів. Уся комунікація людей з-поза команди з командою 

розробки відбувається через скрам-майстра. (Часом скрам-команди взаємодіють у 

форматі скраму скрамів, коли скрам-майстри команд мають власні окремі зустрічі).



Існує п’ять типів скрам-подій:

Спринт (Sprint) – самісіньке серце скраму, де ідеї набувають цінності. 

Всередині спринту виконується вся робота, необхідна для досягнення 

цілі продукту, в тому числі планування спринту, дейлі скрами, огляд і 

ретроспектива спринту. 

Планування спринту (Sprint Planning) – у ньому беруть участь усі 

члени скрам-команди. На цій зустрічі відбувається презентація 

продукту. Кожен член команди може висловитися про те, що цікавить 

або турбує його. Під час зустрічі встановлюються пріоритети й 

оцінюються терміни. 

Дейлі скрам (Daily Scrum) – скрам-події, які проходять щодня під час 

спринтів. Вони короткі (до 15 хвилин) і призначені для планування 

денного розкладу розробників. На цих зустрічах обговорюють робочі 

труднощі, пояснюють незрозумілі історії користувачів. Дейлі є 

обов’язковим для розробників. Присутність скрам-майстра 

необов’язкова. 



Огляд спринту (Sprint Review) – демонстрація діючого продукту, 

розробленого протягом спринту. Ця подія відбувається наприкінці

спринту та призначена в першу чергу для того, щоб детально 

продемонструвати досягнення стейкхолдерам. 

Ретроспектива спринту (Sprint Retrospective) – це обговорення того, 

як команда спрацювала протягом спринту, і пошук, як підвищити

якість її роботи в майбутньому.

На додаток до цих подій під час спринту команди можуть проводити

також уточнення беклогу (Backlog Refinement) – обговорювати

елементи беклогу й готуватися до наступного спринту. У межах цієї

зустрічі можна обговорити пріоритетність елементів і розділити

елементи беклогу на дрібніші складові.





Aртефакти скраму – це робота, яку потрібно виконати, щоб завершити проєкт

або спринт. Завдяки їм інформація про проєкт залишається прозорою для всіх, 

хто над ним працює.

Існує три обов’язкові/основні артефакти у скрамі – беклог продукту, беклог

спринту й інкремент. Вони необхідні, щоб постачати програмне забезпечення, 

яке буде цінним для ваших замовників. Є й необов’язкові артефакти, які, втім, 

можуть полегшити життя вашої команди (наприклад, берн-даун чати).

Aртефакти спринту та їх компоненти – це:

Беклог продукту – усі необхідні дії, пов’язані з користувацькою та технічною

сторонами проєкту. 

Беклог спринту – сукупність усіх задач, які потрібно виконати протягом

ітерації спринту. Його отримують із беклогу продукту під час планування

спринту. 

Інкремент – це сума всіх елементів беклогу продукту, виконаних під час 

спринту, а також цінність інкрементів усіх попередніх спринтів. До закінчення

спринту новий інкремент має бути готовий, тобто працездатний і відповідний

визначеним раніше критеріям готовності. 



Елемент беклогу продукту – частина роботи, яку слід виконати протягом

ітерації спринту. Зазвичай розбивається на декілька малих задач. 

Ціль спринту – те, що треба зробити, щоб виконати елемент беклогу

продукту. 

Бьорн-даун чат спринту – робота, що залишається до повного виконання

задач спринту. Бьорн-даун чат може мати висхідний або низхідний характер, 

залежно від того, з чим стикається команда при виконанні задачі. Він слугує

не звітом про прогрес команди, а методом подолання труднощів і підтримки

активності. 

Реліз продукту/бьорн-даун чат продукту – наприкінці кожного спринту 

оновлюється скрам-майстром. Горизонтальна вісь відповідає спринтам, 

вертикальна – показує, скільки роботи (на початку кожного спринту) 

залишилось до кінця проєкту.



Правила скрам-фреймворку

Ролі, події й артефакти – основні правила скраму, та є й інші, що

також підвищують ефективність процесу:

Скрам-команда складається тільки з власника продукту, скрам-

майстра та команди розробки; усі спринти повинні мати однакову

тривалість; по завершенню одного спринту відразу ж починається

інший; кожен спринт починається з планування спринту. Команда 

розробки щоранку проводить дейлі скрам; у кожному спринті

проводиться огляд спринту, щоб стейкхолдери могли надавати

зворотний зв’язок; доповнювати беклог спринту під час спринту – не 

найкраща практика.

Більше інформації щодо термінології скраму можна отримати з 

глосарію.

https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary

https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary


Kanban

Що таке Kanban?

Kanban – це концепція підтримки безперервного потоку завдань та 

їх ефективного виконання завдяки максимальній ефективності

роботи команди. Водночас команді ніколи не дається більше роботи, 

ніж вона здатна виконати. Якщо просто: ви складаєте список 

завдань, а люди їх виконують.

Kanban має два основні принципи: 

• візуалізації роботи; 

• обмеження кількості завдань «у процесі». 

Як застосувати принципи Kanban?

Візуалізуйте задачі. 

Визначте, які задачі необхідно виконати, задокументуйте їх на 

картках і розмістіть на Kanban-дошці. Картки можуть бути 

цифровими, наприклад, у програмі для управління проєктами, або

реальними фізичними картками – наліпки на дошці в офісі.



Kanban-дошка



Обмежте «work-in-process». 

Після організації дошки дозвольте команді

спокійно працювати. Колеги будуть брати

завдання в роботу, закінчувати їх, а потім

переходити до наступного пункту в списку. 



Тому після досягнення цієї межі картки більше не додають, поки

частина роботи не буде виконана. Такий підхід допомагає виявити

вузькі місця. Якщо виникла ситуація, коли завдання ще є, але ресурсів

для їх виконання вже немає, команда зосереджує зусилля саме на 

цьому сегменті.

Принципи Kanban прості, тому їх легко застосовувати й адаптувати для 

будь-якої компанії. Також у Kanban можна інтегрувати інші принципи

управління проєктами, щоб керувати робочим процесом і постійно

його розвивати, наприклад, зворотний зв’язок і щоденні зустрічі.

Це – гнучкий та ефективний підхід для проєктів із великою кількістю

різноманітних завдань, які відрізняються за пріоритетом і розміром.



Переваги Kanban

Підвищення ефективності роботи. Оскільки співробітники не чекають, поки їм

дадуть роботу, а відразу по завершенню завдання беруть інше, немає простою. 

Краща взаємодія в команді. Члени команди завжди в курсі того, хто чим

займається та як рухається проєкт – усе це є на дошці. Якщо ви проводите щоденні

збори, вони також сприяють швидкому розв’язанню проблем, які виникають під

час робочого процесу, і дозволяють команді спільно знаходити рішення.

Висока гнучкість. Kanban – це дуже гнучка методологія. Ви можете додавати

та скасовувати завдання в будь-який момент. Цю методологію легко підлаштувати

під чинні робочі процеси в компанії. Ніяких офіційних ролей не існує, тому її легко 

підлаштувати під структуру вашої компанії і можна перебудувати в будь-який

момент під конкретні потреби.

Скорочення часу на обговорення та наради. Оскільки члени команди мають

безперервний потік завдань, менше часу витрачається на планування.



Недоліки Kanban

1. Може миттєво загальмувати. Щоб усе чітко працювало, ви повинні мати добре 

налаштовані процеси, і кожен у команді має знати, що входить у його роботу. 

Якщо у вас цього немає, Kanban швидко розпадеться. Якщо учні не впевнені в 

тому, що відноситься до їхньої роботи та зони відповідальності, завдання можуть

«провисати», а це спричинить ефект доміно для інших членів команди.

2. Вимагає постійної наявності завдань, як на конвеєрі. Якщо в якийсь момент вони 

закінчаться, почнеться процес руйнування. Тож, якщо проєкт має періоди

нерівномірної роботи, впровадити Kanban буде важко.

3. Немає часових обмежень. У Kanban немає строків, для виконання завдання

дається стільки часу, скільки потрібно. Це може створити проблеми з дедлайнами

проєкту. Для боротьби із цим команда може визначити час на роботу з кожною 

карткою.

4. Можна «втратити» задачі з високим пріоритетом. Оскільки учні самі беруть

завдання в роботу, вони можуть обрати ті, які мають низький пріоритет. Отже, усі

задачі на дошці мають бути ретельно перевірені та визначені пріоритетними.



Kanban проти Scrum: 
у чому різниця?



Коли використовувати Kanban

Коли ви маєте справу з різноманітною або непередбачуваною роботою, коли пріоритети часто 

змінюються або є багато завдань різного об’єму. Kanban добре працює в таких випадках, тому 

що його легко підлаштувати під власні потреби.

Якщо ви маєте гнучкі зобов’язання щодо виконання проєкту або необмежений часом графік (чи

досить довгі строки), у вас є можливість виконати роботу так, як вам зручно. Тоді Kanban – це

ефективний засіб для досягнення цілей.

Також Kanban – це ідеальне рішення, щоб уникнути перевантаження учнів. Оскільки вони самі

беруть собі роботу, а не отримують завдання від керівництва, то це дозволяє уникнути

накопичення незавершеної роботи або постановки більшої кількості задач, ніж можливо

виконати.

Коли використовувати Scrum

Коли потрібен високий рівень контролю над результатами роботи, Scrum – хороший вибір. 

Коли вам потрібно знати, що саме буде готово через певний строк, щоб повідомити про це

зацікавленим особам.

Також Scrum дозволяє швидко вдосконалювати продукт. Для роботи формуються невеликі

команди, члени яких мають плідно співпрацювати, як згуртований підрозділ. А це можливо

лише в тому випадку, якщо кожен має нагоду висловити власну думку. Тож оптимальний розмір

Scrum-команди – від п’яти до дев’яти людей. Якщо потрібно, ви можете створити декілька таких 

команд і об’єднати їх.



Завдячуємо включенню в освітню систему цього підходу Віллі

Війнандсу – пристрасному вчителю хімії та фізики з Нідерландів, а 

також викладачу Айкідо. Він є ініціатором і засновником

EDU-SCRUM, і співзасновником Всесвітньої ініціативи

«EDU-SCRUM в освіті».

Іноваційність системи EDU-SCRUM у тому, що це система навчання, у якій

відповідальність за освітній процес передається від учителя до учнів. Це

зовсім не означає, що в класі почнеться балаган. Навпаки, діти стають

більш самостійними. Система приводить до підвищення результатів і 

більш коротких циклів навчання. Учням дається свобода самим 

формувати освітній процес, звісно, в межах дозволеного. Несучи

відповідальність за навчання, учні самі визначають якість своєї роботи.

У такій системі на перший план ставиться ефективність взаємодії, 

використання особистих якостей учнів і розвиток особистості.



На уроках система діє за схемою:

• формування команди;

• планування спринту;

• збори на ходу (на початку кожного уроку);

• огляд спринту (тест, усна або письмова робота, експеримент);

• ретроспективні збори (щодо функціонування учасників у команді та 

команди в цілому);

• особиста рефлексія (самоаналіз).

Команда EDU-SCRUM складається з учителя (тобто, власника продукту) і учнівських

команд по чотири людини. Дуже важливо робити маленькі групи, адже це

забезпечить більш ефективний і швидкий результат. У кожній команді один із учнів

бере на себе роль едускрам-майстра, тобто лідера команди. Команди самі

вибирають, як саме їм виконати свою роботу, а не виконують

вказівки вчителя. Вони також мають можливість звертатися за порадою або ідеями

до інших команд. Співпраця між командами тільки вітається. Щоб гарантувати

якість навчальних цілей, команда учнів визначає, який результат відповідає

визначенню «Зроблено». Робити це потрібно обов'язково до початку спринту.



Важливим є те, що при розподіленні завдань діти самі, знаючи свої сильні сторони

й сильні сторони однокласників, розподіляють ролі та виконання завдань. Адже

доручення конкретного завдання учню, що впевнений у своїх можливостях, 

приносить ефективні результати для команди.

Терміни проекту може розтягнутись на декілька уроків. Учням ставиться дедлайн і 

пізніше всі команди презентують проекти Власнику продукту – Учителю.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

naurok.com.ua/page/contact-us

Звертайтесь до Служби підтримки:

Залишилися запитання?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar
https://naurok.com.ua/page/contact-us

