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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
Рівні. Зміст завдання. Критерії оцінювання 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання 

Зміст завдань: Обрати правильну відповідь. 

Критерії оцінювання: За кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали 

1.  Різниця дати пізнього початку та дати раннього початку роботи називається: 

а) критична тривалість;     

б) тривалість роботи;      

в) резерв часу. 

2.  Методологія Scrum дозволяє керувати балансом між гнучкістю та плануванням 

розробки проекту за рахунок: 

а) фіксуванням довжини ітерації;        

б) зміни вимог на час однієї ітерації;   

в) зміни довжини ітерації. 

3.  Управління проектом – це: 

а) мистецтво координувати людські й матеріальні ресурси протягом життєвого циклу 

проекту 

б) сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту, з метою отримання 

прибутку 

в) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних 

методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети. 

4.  Керівник проекту одноособово вирішує всі питання, придушує ініціативу, надає 

перевагу чіткій дисципліні, покарання – основний метод впливу. Отже, керівник 

використовує такий стиль управління: 

а) авторитарний;  

б) демократичний;  

в) ліберальний. 

5.  Scrum-майстер: 

а) розробляє вимоги до продукту; 

б) складає перелік завдань, які буде виконувати його команда; 

в) забезпечує працездатність та продуктивність команди. 

6.  До переваг гнучкої (Agile) методології розробки належить: 

а) зобов’язання за контрактом важливіше за співпрацю із замовником; 

б) головне - дотриманння плану, а не реакція на зміни; 

в) головне – особи та їх взаємодії, а не процеси та інструменти. 



7.  Kanban можна використовувати для команд, які:  

а) використовують Agile-підхід;    

б) орієнтуються на традиційні підходи; 

в) обидві відповіді вірні. 

8.  Кількість незавершених робіт обмежує: 

а) Scrum;              

б) Kanban;        

в) всі відповіді вірні. 

9.  Методологія Scrum дозволяє керувати балансом між гнучкістю та плануванням 

розробки проекту за рахунок: 

а) фіксуванням довжини ітерації;        

б) фіксуванням вимог на час однієї ітерації; 

в) зміни вимог на час однієї ітерації. 

10.  До ознак проекту не належить: 

а) обмеженість у часі;                              

б) обмеженість ресурсів; 

в) незмінність стану проекту;              

г) неповторність. 

Другий рівень – завдання з короткою відповіддю 

Зміст завдань:  дати коротку відповідь на запитання. 

Критерії оцінювання: Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане завдання 

виставляється 10 балів 

1. Що таке крос-функціональна команда? 

2. Як оцінюються роботи за методом ПЕРТ? 

Третій рівень 

Зміст завдань: Розв’язати задачу, пояснити одержані результати, записати формули, розрахунки та одиниці 

виміру.  

Побудувати робочу організаційну структуру проекту з розробки програмного 

забезпечення – автоматизації роботи відділу кадрів та впровадженні її на підприємстві. 

Критерії оцінювання: За правильно виконане завдання виставляється 10 балів 

РАЗОМ: 
50 

балів 
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