


 
 

  



 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 30 14 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 10 6 

  практичні заняття, год.   

  лабораторні заняття, год 20 8 

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 60 76 

Форма контролю Залік 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 33:67 

для заочної форми здобуття освіти –  13:87 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Інструмент управління Jira» є програмне 

забезпечення для управління проектами, завданнями і відстеження помилок. 

Метою набуття студентом теоретичних знань та практичних навичок роботи 

з інструментом Jira, використання даного інструменту в управлінні проектами. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання навчальної дисципліни такі: 

- Навчитися використовувати інструмент JIRA для налаштування 

робочих процесів,  

- Використання інструменту для співпраці команд та випуску 

програмного забезпечення; 

- Навчитися створювати дошки Scrum та Kanban в Jira та працювати з 

ними. 

 

2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

знати:  

- основи роботи з інструментом Jira; 

- алгоритм роботи з Jira; 



- типи завдань в Jira 

 

вміти: 

- налаштовувати платформу під користувача; 

- створювати проекти в Jira та управляти ними; 

- створювати звіти про виконання проектів;  

- створювати проекти Scrum в Jira, планувати та супроводжувати 

спринти (планування, закінчення та ретроспектива); 

- створювати дошки Kanban; 

- працювати з таблицями робочого часу. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви змістових 

модулів 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Основи 

інструменту Jira. 

7 1  2  4 8 1  1  6 

Тема 2. Створення 

робочого циклу Jira 

та звітів Jira 

11 1  4  6 9 1  2  6 

Тема 3. 
Jira Agile: Швидке 

управління 

проектами за 

допомогою 

програмного 

забезпечення Jira. 

12 2  4  6 8 1  1  6 

Тема 4. 
Портфоліо Jira, 

практичний огляд 

плагіна для 

управління 

портфелем 

проектів Agile. 

12 2  4  6 8 1  1  6 

Тема 5. 
Обробка Scrum за 

допомогою Jira. 

10 2  2  6 8 1  1  6 

Тема 6. 

Відстеження часу 

Jira. 

7 1  2  4 8 1  1  6 

Тема 7. Таблиці 

робочого часу: 

встановлення та 

конфігурація. 

7 1  2  4 7 -  1  6 

Інші види 

самостійної роботи 

24     24 34     34 

Усього годин 90 10  20  60 90 6  8  76 



3.2. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основи інструменту Jira. 

Що таке JIRA? Вивчення самого інструменту - 

особливості / можливості / недоліки тощо. Вимог щодо 

управління інцидентами. Основи інструменту JIRA. 

1 1 

2 Тема 2. Створення робочого циклу Jira та звітів 

Jira. 

Робочий процес в Jira. Управління проблемами в 

JIRA. Звіти JIRA. 

1 1 

3 Тема 3. Jira Agile: Швидке управління проектами 

за допомогою програмного забезпечення Jira. 

Швидке управління проектами за допомогою 

програмного забезпечення Jira.  

2 1 

4 Тема 4. Портфоліо Jira, практичний огляд плагіна 

для управління портфелем проектів Agile. 

Портфоліо для JIRA. Портфоліо для фону JIRA. 

Створення портфельних планів. Єдине джерело істини.  

2 1 

5 Тема 5. Обробка Scrum за допомогою Jira. 

Створення проекту Scrum в Jira. Оцінка часу випусків 

та створення спринту. Планування спринту. Кінець 

спринту та ретроспектива. 

2 1 

6 Тема 6. Відстеження часу Jira. 

Як працює відстеження часу Jira? Необхідність 

відстеження часу. Налаштування відстеження часу. Звіт 

про відстеження часу для конкретного звіту Jira. 

1 1 

7 Тема 7. Таблиці робочого часу: встановлення та 

конфігурація. 

Що таке таблиці робочого часу? Встановлення 

програмного забезпечення. Конфігурація надбудови 

Tempo. Планування часу для випуску. 

1 - 

Усього годин 20 6 

 

3.3. Практичні (лабораторні) заняття 

№ 

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основи інструменту Jira. 

Імітаційна гра – знайомство з гнучкими 

фреймфорками розробки програмного забезпечення. 

2 1 

 

 

 

 



1 2 3 4 

2 Тема 2. Створення робочого циклу Jira та звітів 

Jira. 

Порівняльний аналіз Kanban і Scrum: дошки Kanban і 

Scrum в Jira. Планування та контроль виконання 

проекту. Створення звітів в Jira. 

4 2 

3 Jira Agile: Швидке управління проектами за 

допомогою програмного забезпечення Jira. 

Створення історії користувачів в Jira. Створення типу 

випуску - Epic та типу випуску - історія, пов’язаної з 

ним. Налаштування режиму планування. 

4 1 

4 Тема 4. Портфоліо Jira, практичний огляд плагіна 

для управління портфелем проектів Agile. 

Робота з портфоліо. Створення портфельних планів. 

4 1 

5 Тема 5. Обробка Scrum за допомогою Jira. 

Створення проекту. Оцінка часу випусків. Що таке 

Спринт? Створення спринту. Планування спринту. 

Щоденні збори в стенді. Кінець спринту. Ретроспектива 

спринту. 

2 1 

6 Тема 6. Відстеження часу Jira. 
Налаштування часу в Jira. Створення звіту про 

відстеження часу для конкретного звіту Jira. 

2 1 

7 Тема 7. Таблиці робочого часу: встановлення та 

конфігурація 

Встановлення програмного забезпечення Tempo 

Timesheets. Налаштування параметрів робочого 

журналу. Планування часу для випуску. Способи 

додавання журналу роботи в Jira. 

2 1 

Усього годин 20 8 

 

3.4. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основи інструменту Jira. 

Плагін Agile Project Portfolio Management для JIRA. 

Scaled Agile Framework. Аналоги Jira. 

4 6 

2 Тема 2. Створення робочого циклу Jira та звітів 

Jira. 

Оцінка проекту за методикою Аgile. Порівняння 

інструментів Scrum і Kanban.  

6 6 

3 Тема 3. Jira Agile: Швидке управління проектами 

за допомогою програмного забезпечення Jira. 

Вивчення діаграм згоряння з програмним 

забезпеченням JIRA.  

6 6 

 



1 2 3 4 

4 Тема 4. Портфоліо Jira, практичний огляд плагіна 

для управління портфелем проектів Agile. 

Адміністратор JIRA та управління користувачами. 

6 6 

5 Тема 5. Обробка Scrum за допомогою Jira.  
Щоденні збори в стенді.  

6 6 

6 Тема 6. Відстеження часу Jira. 

Програмне забезпечення для вільного часу, яке 

доступне на ринку. 

4 6 

7 Тема 7. Таблиці робочого часу: встановлення та 

конфігурація. 

Налаштування інформаційної панелі. Встановлення 

інформації про час / часовий пояс. Налаштування та 

встановлення параметрів електронної пошти. 

4 6 

 Підготовка до навчальних занять та контрольних 

заходів, виконання індивідуальних завдань 

24 34 

Усього годин 60 76 

 

4. Індивідуальні завдання 

З метою покращення успішності студента та підвищення балів за його 

поточний контроль студенту протягом семестру може додатково надаватися 

індивідуальне завдання (у вигляді реферату) за такими темами: 

1. Аналоги Jira. 

2. Особливості мобільного додатку Jira. 

3. Найкорисніші доповнення JIRA. 

4. Інтеграція JIRA та Subversion SVN. 

5. Порівняння найкращого програмного забезпечення робочого часу. 

6. Інтеграція Atlassian Jira та GitLab: встановлення та налаштування. 

7. Схеми захисту завдань JIRA (Issue Security Schemes). 

 

5. Методи навчання 

Вивчення дисципліни проводиться за допомогою наступних методів: 

• викладання лекційного матеріалу; 

• використання тестів;  

• проведення обговорення та дискусій; 

• науково-дослідна робота; 

• самостійна робота студентів. 

Основними видами занять згідно з навчальним планом є: 

• лекції; 

• практичні заняття; 

• самостійна робота студентів. 

 

6. Методи контролю 

Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми 

дисципліни. 



Форми проведення поточного контролю рівня знань студентів впродовж 

семестру: 

• усна співбесіда; 

• експрес-контроль (тестовий); 

• дискусія при захисті звіту; 

• консультація з метою контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми. За поточну навчальну діяльність студенту 

виставляється оцінка за 4-ти бальною шкалою. Оцінювання самостійної роботи 

студентів проводиться під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. 

Підсумковий контроль проводиться за 100-бальною шкалою, з якою є 

узгодженими національна шкала і шкала ECTS. 

 

1. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Критерії оцінювання студентів денної форми здобуття освіти 

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та 

підсумкового контролю. 

Дисципліна «Інструмент управління Jira» завершується заліком. 

Максимальна кількість балів за засвоєння змістових модулів дисципліни 

протягом семестру становить 100. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент протягом 

семестру за всі види навчальної роботи, становить 100. 

ПК = 
5

САЗ100 
 = 20•САЗ 

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у 

графі «за національною шкалою» виставляється оцінка 

«зараховано/незараховано». 

Присутність студента при виставленні підсумкової оцінки не обов’язкова, 

якщо ним виконані усі передбачені види робіт.  

Поточний контроль проводиться за кожною вивченою темою шляхом 

опитування (тестового, усного тощо).  

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», 

«4», «5») шкалою.  

Таблиця 1 

Критерії оцінювання знань студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 

1 2 

«5» (відмінно) В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Має стійкі системні знання та творчо їх 

використовує у процесі продуктивної діяльності; вільно опановує та 

використовує нові інформаційні технології для поповнення власних 

знань та розв’язування задач; має стійкі навички керування 

інформаційними системами. Правильно вирішив усі тестові завдання. 



 
1 2 

«4» (добре) Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки, використовує електронні засоби для пошуку 

потрібної інформації. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

«3» (задовільно) Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності, має стійкі навички виконання основних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері. Правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

«2» (незадовільно) Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання.  

 

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок 

заохочувальних або штрафних балів: студентам, які не мають пропусків занять 

протягом семестру, додається 1 бал; студентам, які мають пропуски занять без 

поважних причин більше 20% від кількості аудиторних годин, віднімається 1 

бал; за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях – додається 1 бал, на міжвузівському рівні – додаються 2 бали 

тощо за рішенням кафедри. 

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання успішності студентів 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною шкалою 
За шкалою 

ЄCTS Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

90 - 100 Відмінно 

Зараховано 

A 

82 - 89 
Добре 

B 

74 - 81 C 

64 - 73 
Задовільно 

D 

60 - 63 E 

35 - 59 
Незадовільно (незараховано) 

з можливістю повторного складання 
FX 

0 - 34 
Незадовільно (незараховано) 

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
F 

 

 

 



Критерії оцінювання студентів заочної форми здобуття освіти 
У зв’язку з тим, що для студентів заочної форми навчання співвідношення 

обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має значні 

відмінності від денної форми (для кожної дисципліни визначається навчальною 

та робочою програмами), відповідно є відмінності у розподілі балів для 

дисциплін та критеріїв оцінювання. Розподіл балів для дисципліни є таким: 

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100, де 

30 (ПК)– 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії. 

70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний 

період за програмою курсу. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення  

 

1. Кіндрат О.В. Інструмент управління Jira : методичні рекомендації для 
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