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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Vasili Shymanski for creating this Belarusian version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Belarusian / Беларуская - Гласарый Scrum 
Burn-down Chart: a chart showing the decrease of  remaining work against time. 

Графік згарання (English: Burn-down Chart): графік, які паказвае змяншэнне 
нязробленай працы ў часе. 

Графік назапашвання (English: Burn-up Chart): графік, які паказвае павелічэнне 
значэння якога-небудзь параметра, напрыклад каштоўнасці, у часе. 

Daily Scrum: штодзённае падзея працягласцю не больш за 15 хвілін, неабходная для 
перапланавання распрацоўкі ў адпаведнасцi з Мэтай Спрынту. Гэта падзея 
служыць Development Team для таго, каб падзяліцца прагрэсам за дзень, 
спланаваць працу на наступныя 24 гадзіны і абнавіць Sprint Backlog адпаведным 
чынам. 

Definition of  Done: набор чаканняў адносна якасцi, якім павінен адпавядаць 
Iнкрэмент прадукту, каб быць гатовым да выпуску (releasable), гэта значыць 
прыдатным для пастаўкі карыстальнікам прадукту. 

Стандарты распрацоўкі (English: Development standards): набор стандартаў і практык, 
якія Development Team вызначае як неабходныя для стварэння гатовых да 
выпуску Інкрэментаў прадукту не пазней, чым да канца спрынту. 

Development Team: група людзей, якая адказвае за ўсю эвалюцыйную распрацоўку, 
неабходную для стварэння гатовых да пастаўкі Інкрэментаў не пазней, чым да 
канца спрынту. 

Эмерджэнтнасць (English: Emergence): працэс узнікнення або выяўлення 
непрадбачаных фактаў, звестак пра факт, невядомага раней факту, альбо 
сітуацыя, пры якой звесткі пра факт нечакана становяцца вядомымі. 

Эмпірызм (English: Empiricism): тып кіравання працэсам, пры якім рашэнні 
грунтуюцца на выніках назiрання, вопыце і эксперыментах. Эмпірызм 
выкарыстоўвае рэгулярныя праверкі (inspections) і адаптацыю (adaptations), што 
патрабуе наяўнасці празрыстасці (transparency), а з другога боку спрыяе ёй. 
Эмпірызм таксама вядомы як 'эмпірычнае кіраванне працэсам'. 

Прагноз (English: Forecast): прадказанне будучага напрамку на падставе назіранняў за 
мінулым, напрыклад, выбар часткі Product Backlog, якую можна паставіць у 
бягучым або будучых спрынтах. 

Перашкода (English: Impediment): Любая перашкода або замінка, якая блакуе або 
запавольвае каманду і не можа быць вырашана ў межах самаарганізацыі самой 
Development Team. Абмяркоўваецца не пазней, чым на Daily Scrum, за 
пераадоленне нясе адказнасць Scrum Master. 
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Increment (Iнкрэмент): Гатовая да пастаўкі праца, якая пашырае і відазмяняе 
папярэднія Інкрэменты і – разам з імі – стварае прадукт. 

Прадукт (English: Product): Любы матэрыяльны або нематэрыяльны тавар або 
паслуга, які змяшчае набор звязаных уласцівасцяў і функцый, якія даюць 
завершаную вартасць (ад пачатку да канца) у вырашэнні пэўнай праблемы 
людзям, якія выкарыстоўваюць гэты прадукт (карыстальнікам). З такога 
значэння Прадукту зыходзяць іншыя тэрміны: Product Owner, Product Backlog і 
Increment. 

Product Backlog: спарадкаваны і пастаянна эвалюцыянуючы спіс усёй працы, якую 
Product Owner лічыць неабходнай для стварэння, пастаўкі, развіцця і падтрымкі 
прадукту. 

Удакладненне Product Backlog (English: Product Backlog Refinement): паўтаральная 
актыўнасць у рамках Спрынту, з дапамогай якой Product Owner і Development 
Team дадаюць дэталі ў будучы Product Backlog. 

Product Owner: асоба, адказная за аптымізацыю каштоўнасці прадукту шляхам 
інкрэментальнага кіравання і выражэння ўсіх ідэй і чаканняў ад прадукту ў 
Product Backlog; адзіны прадстаўнік усіх зацікаўленых асоб (stakeholders). 

Scrum (наз.): Просты фрэймворк для пастаўкі складаных прадуктаў (1); просты 
фрэймворк для вырашэння складаных задач (2). 

Scrum Master: асоба, адказная за садзейнічанне спрыяльнаму асяроддзю для Scrum 
праз накіроўванне, коўчынг, фасілітацыю і навучанне разуменню і 
выкарыстанню Scrum для адной і больш Scrum Teams. 

Scrum Team: аб’яднаны набор абавязкаў Product Owner, Development Team і Scrum 
Master. 

Каштоўнасці Scrum (English: Scrum Values): набор з 5 фундаментальных каштоўнасцяў 
і якасцяў, якія ляжаць у аснове фрэймворку Scrum: абавязацельства (commitment), 
фокус (focus), адкрытасць (openness), павага (respect) і адвага (courage). 

Sprint (Спрынт): падзея, якая служыць кантэйнерам для іншых падзей Scrum і 
абмежавана максімальнай працягласцю ў 4 тыдні. Падзея дазваляе выканаць 
дастатковую колькасць працы, забяспечыўшы пры гэтым своечасовыя праверкі 
(inspection), рэфлексію (reflection) і адаптацыю (adaptation) на прадуктовым і 
стратэгічным узроўні. Астатнімі падзеямі ў Scrum з’яўляюцца Sprint Planning, Daily 
Scrum, Sprint Review і Sprint Retrospective. 

Sprint Backlog: эвалюцыянуючы план, які ўключае ўсю працу, якую Development 
Team лічыць неабходнай для дасягнення Мэты Спрынту. 

Мэта Спрынту (English: Sprint Goal): кароткае сцверджанне, якое выражае асноўную 
задачу на Спрынт. 
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Даўжыня Спрынту (English: Sprint Length): максімальная працягласць Спрынту, якая 
складае 4 тыдні або менш. 

Sprint Planning: падзея, якая дае пачатак Спрынту, абмежаваная па часе 8 (васьмю) 
гадзінамі або менш. Падзея дазваляе Scrum Team правесці інспекцыю таго, што 
з'яўляецца самым каштоўным у Product Backlog на дадзены момант, і сфармаваць 
прагноз на Спрынт у пачатковай версіі Sprint Backlog у адпаведнасці з Мэтай 
Спрынту. 

Sprint Retrospective: падзея, якой завяршаецца Спрынт, абмежаваная па часе 3 
(трыма) гадзінамі або менш. Падзея дазваляе Scrum Team праінспектаваць 
Спрынт, які падыходзіць да канца, і выпрацаваць спосаб працы на наступны 
Спрынт. 

Sprint Review: падзея, якая азначае заканчэнне распрацоўкі ў Спрынце, абмежаваная 
па часе 4 (чатырма) гадзінамі або менш. Падзея дазваляе Scrum Team і 
зацікаўленым асобам праінспектаваць Інкрэмент, агульны прагрэс і стратэгічныя 
змены, што дазваляе Product Owner абнавіць Product Backlog. 

Зацікаўленая асоба (English: Stakeholder): асоба, знешняя ў адносінах да Scrum Team, 
якая мае канкрэтную зацікаўленасць у прадукце або веды пра прадукт, якія 
патрэбныя для далейшага развіцця прадукту. 

Абмежаванне па часе (English: Time-box): часавы кантэйнер з пэўнай максімальнай 
працягласцю альбо фіксаванай працягласцю. У Scrum для ўсіх падзей вызначана 
толькі максімальная працягласць за выключэннем самога Спрынту, які мае 
фіксаваную працягласць. 

Хуткасць (English: Velocity): распаўсюджаная метрыка сярэдняй (у мiнулым) колькасці 
працы з Product Backlog, якую канкрэтная каманда рэалізуе за Спрынт у 
выглядзе гатовага да пастаўкі Інкрэмента прадукту. Хуткасць служыць галоўным 
чынам як дапаможны механізм для Development Team, якая ўваходзіць у Scrum 
Team, для планавання Спрынтаў.
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