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Система контролю знань за допомогою сучасних інформаційних 

технологій стає нагальною необхідністю організації системи компетентісно 

орієнтованого навчання. Традиційні методи страждають інформаційною 

однозначністю, відсутністю об’єктивних вимірювальних показників, якісною 

однобічністю, суб’єктивним впливом на результат контролю, вимагають 

багато аудиторного часу [7, 33]. 

На основі аналізу сучасних педагогічних досліджень вважаємо, що тест 

– це система контрольно – перевірочних завдань специфічної стандартної 

форми, які конструюються на навчальному матеріалі та відповідають змісту 

навчальної програми, зорієнтовані на визначення (вимірювання) рівня 

(ступеня) засвоєння певних частин змісту навчання, за результатами 

виконання яких можна судити про знання, вміння, навички учня з певної 

конкретної теми, розділу або навчального курсу в цілому. Тест складається з 

тестових завдань – елементів тесту, сформульованих у формі певного 

завдання, питання або незакінченого твердження [5, 66]. 

Чинниками актуальності використання тестів на уроках 

суспільствознавчих дисциплін і на уроках правознавства у тому числі, 

Ю. Малієнко вважає: навчальний чинник – тести є важливим елементом 

системи узагальнення знань учнів; психологічний – емоційна схильність 

сучасного школяра до тестового динамізму; соціально-адаптивний – 

можливість застосовувати навички, набуті на уроках тестування, зокрема 

комп’ютерного, в сучасному житті, що збігається із сучасними 

прагматичними вимогами до навчання, перспективами незалежного 

зовнішнього оцінювання; загальнокультурний – тести – це 

загальноприйнятий у світі принцип перевірки знань, комп’ютер – мова 

міжнародного спілкування сучасного світу, невід’ємна частина сучасної 

культури [9, 26]. 

О. Певцова вважає тести найбільш ефективним засобом перевірки 

формалізованих правових знань, адже вони дозволяють: 1) провести 

об’єктивну оцінку досягнутого рівня навченості школярів; 2) отримати 

достовірну інформацію про оволодіння учнем навчальним курсом; 3) 

співвіднести дані тестування з поставленими на певному етапі задачами 

навчання; 4) провести своєчасну корекцію процесу засвоєння нових знань 

[13, 153]. 

До того ж, дослідники підкреслюють позитивні риси тестів: тести не 

допускають довільного трактування учнями завдання; виключають 

можливість формулювання багатозначних відповідей; забезпечують 

можливості використовувати порядкову або навіть інтервальну шкалу 

вимірювань навчальних досягнень; придатність для швидкого математичного 

опрацювання результатів; придатність для широкого практичного 



застосування – вимірювання рівня навченості великого контингенту учнів; 

співвідносяться із стандартними вимогами до діючих навчальних програм; 

охоплення контролем великого обсягу матеріалу; надання можливості для 

впровадження модульного навчання та системи рейтингового контролю; 

стимулюючий чинник тестування складається з того, що школярі 

вивчатимуть саме те, що оцінюється; можливість розробляти всеосяжний 

план оцінки знань; стимулювання учнів до систематичного опрацювання 

навчального матеріалу; надання можливості учителю виявити процес і 

результати опанування новими знаннями, уміннями, навичками, з’ясувати 

труднощі; можливість для вчителя, відповідно до одержаних результатів, 

вносити певні корективи до своєї діяльності, це означає, що однією з основних 

функцій поточного оцінювання є забезпечення зворотного зв’язку в навчанні 

[6, 7; 7, 33]. 

Тести та тестові завдання для організації навчання правознавству 

широко представлені на освітянському просторі України працями такими 

фахівців як Л. Ісаєнко, В. Квасов, І. Котюк, В. Машіка, С. Нетьосов, 

С. Нетьосова, О. Сербуль, З. Трофімова, О. Уварові, Г. Христова, тощо. 

Значну увагу проблемі комп’ютерного тестування надають фахівці – 

методисти суспільствознавчих дисциплін. Ця проблема в теоретичному, 

методичному та дидактичному аспектах розглядається у працях В. Волкова та 

І. Власенко, В. Дрібниці, Т. Ладиченко, Ю. Малієнко, О. Меняйленко та 

В. Розсохи, С. Нетьосова, О. Охредько, О. Фідрі, Г. Фреймана, О. Худобця та 

інших фахівців, а на практичному рівні, для предметів суспільно-гуманітарного 

циклу реалізована у програмно-педагогічних засобах, які розробили 

Т. Ладиченко, В. Александров та С. Недбаєва [8], О. Меняйленко, С. Нетьосов 

та В. Розсоха [11;12;20], В. Шевчук, В. Дрібниця, О. Радзивіл, Н. Скородуб, 

С. Віднянський [21], В. Гончаренко [14] та ін. 

На думку О. Гуди рева, комп’ютерне тестування, надає можливість 

реалізовувати основні види контролю успішності навчання. Це перш за все: 

поточний контроль, проводить вчитель протягом усього навчального року, як 

правило, під час занять; періодичний контроль, проводиться після вивчення 

певної теми, частини, розділу програми або в кінці навчального семестру; 

підсумковий контроль, який може організовуватися у кінці навчального року, 

після закінчення всього курсу навчання [3, 33]. 

Фахівці – дослідники для проведення тестування навчальних досягнень 

учнів пропонують різні типи класифікації тестів. Н. Копняк і С. Пойда в 

залежності від призначення поділяють педагогічні тести на критегоріально-

орієнтовані, які визначають рівень навченості учнів відносно даної  галузі 

змісту і (або) мети тестування, та нормативно-орієнтовані, які призначені для 

визначення відносно рівня підготовки учнів між собою [6, 7]. 

Ю. Малієнко, за місцем тестів у навчальному процесі, визначає 

локальні (тести за однією темою), тематичні (тести для традиційного 

тематичного оцінювання), курсові (тести, які охоплюють проблеми вивчені 

протягом року). За змістом, автор виділяє тести текстові, картографічні, 

візуально – ілюстративні тести (різновидом яких можна розглядати тести й з 



флеш – анімацією, які пропонуює О. Худобець [17, 33-36; 18, 25-27]), а за 

рівнем складності – тести з мінімальною компетентністю та тести 

підвищеного рівня складності [9, 26-27]. 

О. Фідря пропонує класифікувати тести в залежності від мети 

застосування та використання. На основі цього критерію дослідник виділяє: 

 розставляючі тести – застосовуються для визначення вихідного 

рівня знань і вмінь учнів і використовуються, як правило, на початку 

формування в учнів певних вмінь і навичок; 

 сумативні тести – застосовуються для перевірки засвоєння учнями 

теми або розділу, оцінюються в балах і використовуються як один із видів 

тематичної атестації; 

 формативні тести для виявлення рівня засвоєння учнями нового 

матеріалу та оцінювання процесу навчання з метою надання їм оперативної 

допомоги. Важлива особливість тестів полягає у тому, вказує автор, що на 

відміну від розставляючих і сумативних тестів, розробкою яких займаються 

цілі інститути, формативні тести, при знанні певних правил, може скласти 

будь-який вчитель [20, 3]. 

Отже, класифікація тестів здійснюється в залежності від призначення 

тестів, від місця тестів у навчальному процесі, від мети застосування та 

використання тестів тощо. 

Критеріями діагностики успішності тестів є валідність, надійність та 

диференційованість. Ці питання у своїх дослідженнях підіймали: 

Д. Аллахвердієва, А. Анастазі та С. Урбіна, М. Єрмакова та Л. Андреєва, 

В. Куклін, В. Мешалкін, В. Наводнов та Б. Савельєв, А. Майоров, 

Є. Міхайличев, І. Підласий, А. Саміловський та інші. 

З точки зору дослідників, «валідність тесту за своїм змістом близька до 

вимог повноти, всебічності перевірки, пропорційного подання всіх елементів 

знань та вмінь, що формуються». Важливою складовою умовою валідності 

тесту виступає чітка постановка питання в межах засвоєних знань. Ступінь 

надійності тесту характеризується стабільністю, стійкістю показників при 

повторних вимірах за допомогою того ж тесту або рівноцінного замінника. 

Диференційованість тестів пов’язана із застосуванням таких завдань, які 

передбачають добір правильної відповіді з кількох можливих альтернатив, 

допомагають визначити учнів, які засвоїли матеріал на доступному рівні, та 

тих, хто потрібного рівня не досяг [6, 8]. 

Складові елементи тестів, тестові завдання, класифікуються 

дослідниками та авторами тестових завдань у залежності від форми відповіді; 

зовнішньої форми самого тестового завдання; від рівня засвоєння 

навчального матеріалу та характеру виконуємих учнями мислиневих 

операцій. 

В залежності від форми відповідей учнів виділяють «закриті» тестові 

завдання – учень здійснює вибір однієї чи декількох правильних відповідей із 

запропонованого списку та «відкриті» тестові завдання – тестові завдання в 

яких учень повинен сформулювати відповідь [15, 12; 6,7]. 

Підходи фахівців до класифікації тестових завдань за зовнішньою 



формою мають певні відмінності і в першу чергу за кількістю зовнішніх 

форм представлення. А. Щербаков виділяє тестові завдання: 

 з одиничним вибором (один правильний варіант, решта – 

неправильних); 

 з множинним вибором (декілька правильних і неправильних 

варіантів); 

 на співставлення (до поданого питання треба знайти відповідність); 

 на сортування (відповіді треба відсортувати за вказаною в питанні 

ознакою); 

 на відновлення окремих частин (у подане завдання треба вводити 

відповідь) [22, 30]. 

О. Фідря до тестових завдань з «множинним вибором» додає «тест 

впізнання» (або альтернативний тест), де завдання пропонує зробити вибір 

між двома можливими відповідями. Тестові завдання на співставлення та 

сортування автор об’єднує в «тест-класифікацію», який на думку дослідника 

«полягає в тому, що учню пропонується ряд ознак (рис) споріднених або 

схожих процесів (явищ), серед яких  він повинен відібрати ті, що 

відповідають певному критерію або вимозі». Крім того, О. Фідря надає 

характеристику тестовим завданням – «тест – підстановка» та 

«конструктивний тест», який, на думку автора, може бути представлений у 

трьох видах [19, 3]. 

В свою чергу Т. Крючкова, В. Кармазіна та Т. Гранкіна вважають, що 

для розвитку, гармонійного зростання та вміння сформулювати власну 

думку, крім тестових завдань альтернативного чи множинного виду, 

потрібно учням пропонувати тестові завдання на розрізнення, групування, 

систематизацію та класифікацію елементів [7, 32]. 

До наведених видів тестових завдань потрібно включити таку форму 

тестового завдання – завдання на встановлення правильної послідовності 

[16]. 

Отже, фахівці наводять значний перелік тестових завдань різного виду 

на основі зовнішнього представлення завдання. Можна вважати, що цей 

перелік вчителі – правознавці можуть розширити. 

Тестові завдання за рівнями засвоєння класифікують О. Христова, 

О. Сербуль та О. Уварова. Вони виділяють три рівня. До тестових завдань 

першого рівня вони відносять завдання, які мають на меті виявити знання 

попередньо вивченого базового курсу, специфічних понять та категорій. 

Тестові завдання другого рівня засвоєння спрямовані на встановлення того, 

чи розуміє учень суть вивченого матеріалу, чи може він здійснити його 

інтерпретацію та екстраполяцію. Тестові завдання третього рівня засвоєння 

виявляють уміння використовувати вивчений матеріал [2, 6]. 

За характером здійснюваних мисленевих операцій, для надання 

відповіді на тестові завдання, В. Машіка  виділяє: 

 репродуктивні тестові завдання на які можна знайти пряму 

відповідь при роботі з текстом навчального посібника; 



 творчі тестові завдання – для відповіді на які використання 

навчальних книг є необхідною умовою, але не є достатньою. Від учнів у цьому 

випадку вимагається напружена розумова праця, здатність до логічного 

мислення [10, 5]. 

Ці підходи свідчать про значну кількість видів тестових завдань які 

можливо використовувати для організації комп’ютерного тестування учнів 

при навчанні правознавству. 

Серед тестових програм, які дозволяють визначити рівень навчальних 

досягнень учнів Д. Карпенко, О. Карпенко та Є. Шліхунова виділяють 

програмний продукт розроблений у Сучасному гуманітарному університеті – 

«Статистичний аналіз результатів тестування» [5, 64-81]. А. Щербаков 

акцентує увагу на системі контролю й оцінювання «Знайка» [22, 30-31]. На 

програмах для тестування школярів зупиняється В. Дрібниця, вказуючи їхні 

можливості та недоліки [4, 38-39]. 

З метою організації якісного поточного контролю рівня навчальних 

досягнень учнів, створення банку тестових завдань, які пройшли валідізацію 

в процесі експериментальної апробації і доступні користувачеві через мережу 

Інтернет, створення стандартизованих сучасних засобів обробки результатів 

тестування рівня навчальних досягнень, Інститут засобів навчання АПН 

України, спільно з консалтинговим центром «Технології тестування і 

маркетингу», забезпечує функціонування проекту «Технології тестування». 

Усі ресурси проекту розміщуються на сайті в Інтернеті [1, 16-17]. 

Але компетентне тестування не повинно замінювати інші форми 

контролю, «тестування повинно обов’язково поєднуватися з іншими 

формами і методами перевірки навчальних досягнень» [6, 6]. Остаточна 

підсумкова оцінка, звертає увагу Ю. Малієнко, має ставитися не тільки на 

підставі результатів тестування, а має бути комплексною, враховуючи 

результати різних форм та видів навчальної діяльності учня [9, 27]. 

Таким чином, тестування у тому числі й комп’ютерне на уроках 

правознавства, дедалі більше стає одним із головних напрямів удосконалення 

та об’єктивного оцінювання знань, вмінь та навичок учнів, формуванню 

ключових, галузевих та предметних компетентностей на уроках основ 

правознавства, сприяє ставленню учнів до права, як до однієї з важливіших 

соціальних цінностей. 

Пропонуємо Вашій увазі комплект тестових завдань які включені до 

електронного навчально-контролюючого посібника «Основи правознавства. 

Тестові завдання», які мають на меті виявлення рівня підготовленості учнів 

за темою «Виникнення держави та права» [11]. 

1. Вкажіть правильну відповідь. У результаті чого виникають нові 

держави в новітній період історії? а) Звільнення колоній; б) розпаду держав; 

в) завоювання; г) утворення імперій. 

2. Головна форма існування додержавного суспільства: а) рід; б) 

церква; в) суспільні організації. 

3. Дайте назву запропонованому переліку. Фізичні особи, групи осіб, 

правила поведінки. (1) Організуючі начала впорядкування суспільства; (2) 



елементи держави; (3) непов’язані між собою положення. 

4. Вкажіть зміни в первісному суспільстві, що призвели до 

вдосконалення  суспільної організації. а) Зріст народонаселення; б) 

оволодіння вогнем; в) суспільний поділ праці; г) зростання продуктивності 

праці; ґ) соціальне й майнове розшару-вання суспільства; д) насування 

льодовика. 

5. «Держава» – це поняття ................................... а) політичне; 

б) біологічне; в) соціальне. 

6. Які соціальні норми регулювали життя людей у первісному 

суспільстві? 

а) Звичаї; б) правові норми; в) традиції; г) обряди. 

7. Які зміни в організації суспільних відносин відбулися з появою 

держави? а) Об’єднання людей за територіальною ознакою через 

громадянство (підданство); б) використання примусу від імені суспільства; в) 

встановлення публічних органів влади; г) виникнення традицій і обрядів; ґ) 

виникнення права; д) використання примусу від імені держави; е) стягування 

податків. 

8. Доберіть правильну відповідь. Держава і право, як соціальне явище 

... 

а) результат ... ; б) сприяють ... . (1) Закономірний розвиток 

суспільства; (2) функціонування суспільства, як цілісної системи. 

9. Знайдіть визначення відповідне до поняття. а) «Держава»; б) 

«право». 

(1) Найбільш ефективний засіб соціального регулювання; (2) найбільш 

досконала форма політичної організації суспільства. 

10. Хто з зазначених прихильників історико-матеріалістичної теорії 

права є автором запропонованих положень? а) Морганісти; б) марксисти. 

(1) Державно-правові інститути з’явилися в результаті розпаду первісного 

суспільства; (2) держава і право виникли як результат розподілу суспільства 

на класи. 

11. Додайте необхідні поняття й терміни. Соціальні норми – це 

правила поведінки людей у суспільстві, які обумовлені а)_____, результат 

діяльності б)_______. До а) (1) Об’єктивними закономірностями; (2) 

кліматичними особливостями. До б) (1) Законодавчого органу; (2) 

суспільства. 

12. Додержавний період розвитку суспільства відрізняється від 

періоду існування держави: а) примітивними знаряддями праці; б) 

необхідністю взаємної підтримки; в) приватною власністю на знаряддя праці; 

г) спільною життєдіяльністю членів суспільства; ґ) кровним спорідненням; д) 

індивідуалізмом. 

13. За самостійно визначеним критерієм серед наведених положень 

вкажіть зайве. а) Виникнення приватної власності; б) протиріччя між 

класами суспільства мають непримиренний характер; в) держава – результат 

договору членів суспільства; г) держава – результат історичного розвитку 

суспільства. 



14. Вкажіть положення, які не відповідають дійсності. а) У 

первісному суспільстві влада має офіційний характер; б) К. Маркс – автор 

договірної теорії походження держави; в) додержавний період розвитку 

суспільства характеризувався існуванням примітивних знарядь праці; г) 

традиції та звичаї – правила поведінки, які склалися історично й увійшли у 

людей у звичку. 

15. Додайте необхідні положення. Організуючі начала – це 

а) ________, які забезпечують б) ________ суспільства, його стабільність і 

мають в) _________ соціальну форму. До а) (1) елементи; (2) державні 

органи. До б) (1) черговість; (2) упорядкування. До в) (1) природну; (2) 

конкретно-історичну. 

16. Оберіть необхідні терміни. а) ______ влада, яка реалізується через 

б) ______ за допомогою в) ______, називається державною владою. До 

а) (1) економічна; (2) політична. До б) (1) державні органи; (2) органи 

освіти. До в) (1) норм моралі; (2) юридичних норм. 

17. Специфічні ознаки якого виду влади наведено у кожному 

випадку? 

а) У ролі підвладних виступають, як правило, окремі люди або 

спільноти – це ознака ...; б) реалізується через державні органи за допомогою 

юридичних норм – це ознака ... (1) Політичної влади. (2) Соціальної влади. 

18. Вкажіть характерні ознаки, що відрізняють (1) право від (2) 

соціальних норм первісного суспільства. а) Є нормами соціально 

однорідного суспільства; б) існують в умовах соціально неоднорідного 

суспільства; в) забезпечуються внутрішніми переконаннями людей, 

звичками, схваленням чи осудом; г) встановлюються і санкціонуються 

спеціальними органами. 

19. Оберіть правильну відповідь. Як співвідносяться між собою 

поняття «влада» й «суспільство» в додержавний період існування держави? а) 

Влада = суспільство; б) влада є вищою, ніж суспільство; в) суспільство є 

вищим, ніж влада. 

20. Оберіть правильну відповідь. Як співвідносяться між собою 

поняття « влада» й «суспільство» в період існування держави? а) Влада = 

суспільство; 

б) влада є вищою, ніж суспільство; в) суспільство є вищим, ніж  влада. 

21. Що поєднує поняття «релігійні  норми», «традиції», «норми 

моралі»? 

а) Забезпечуються силою держави; б) правила поведінки; в) формально 

визначені. 

22. Класифікуйте наведені положення за запропонованими 

критеріями. 
а) Влада базується на родових відносинах; б) населення об’єднується за 

територіальною ознакою; в) наявність публічної влади; г) не існує 

спеціальний апарат управління й примусу; ґ) існування податкової системи; 

д) наявність правової системи. (1) Риси держави як особливої організації 

політичної влади. (2) Риси влади у первісному суспільстві. 



23. Розподіліть ознаки влади.  а) Влада в первісному суспільстві; б) 

влада в період існування держави. (1) Влада базується на родових відносинах; 

(2) населення поділяється за територіальною ознакою; (3) влада має публічний 

характер; (4) влада має суспільний характер; (5) примус використовується 

рідко; (6) використання примусу. 

24. Закінчіть твердження. «Цінність держави і права як соціального 

блага на сучасному етапі розвитку суспільства в тому, що вони ... а) 

регулюють ... ; б) сприяють ... ; в) захищають ... . (1) Матеріальному та 

духовному вдосконаленню людства; (2) основні права та свободи 

особистості; (3) суспільні відносини. 

25. Визначення яких понять наведені? а) Правила поведінки, які 

оцінюють і регулюють діяльність людей з точки зору категорій добра і зла, 

справедливого й несправедливого, чесного й нечесного; б) правила 

поведінки, які склалися протягом історичного розвитку й увійшли у звичку 

людей. (1) Традиції; (2) правові норми;(3) норми моралі. 

26. Розташуйте в логічній послідовності фактори, які, на погляд 

К. Маркса, призвели до появи держави. а) Виникнення приватної 

власності; б) розподіл суспільства на класи; в) виникнення соціальних 

протиріч; г) виникнення додаткового продукту; ґ) зростання продуктивності 

праці. 

27. Вкажіть особливості виникнення держави і права в різних 

народів. 

а) Стародавні Афіни; б) Стародавній Рим; в) германські народи; г) 

Стародавній Схід; ґ) Центральна і Південна Америка (інки та майя); д) східні 

слов’яни. (1) Розвиток землеробства; (2) завоювання територій колишньої 

Римської імперії; (3) у результаті класових протиріч усередині родового 

суспільства; (4) переродження органів військової демократії в державні 

органи; (5) у результаті боротьби родової знаті і стороннього населення; 

(6) організація суспільних робіт при будівництві каналів. 

28. Хто є автором зазначених теорій походження держави і права? 
а) Теологічна теорія; б) патріархальна теорія; в) теорія суспільного договору; 

г) теорія насильства; ґ) психологічна теорія; д) економічна теорія. 

(1) Л. Петражицький, (2) К. Каутський, (3) Ф. Аквінський, (4) К. Маркс, 

(5) Аристотель, (6) Д. Локк. 

29. Об’єднайте теорії походження держави з їх змістом. а) 

Теологічна теорія; б) патріархальна теорія; в) договірна теорія; г) 

психологічна теорія; ґ) теорія насильства; д) економічна теорія. (1) Держава 

походить від сім’ї; (2) народ – інертна маса, яка потребує постійного 

керівництва; (3) державу створив Бог; (4) держава – результат завоювання 

одних племен іншими; (5) поява держави пов’язана з появою класів та 

класової боротьби; (6) люди об’єдналися у державу на основі добровільної 

згоди. 

30. Поєднайте сутність теорій виникнення держави з прізвищами 

представників цих теорій. а) Держава і право – результат виникнення 

приватної власності й розподілу суспільства на класи; б) держава і право – 



результат усвідомлення людиною своєї залежності від влади вождів й 

необхідності їм підкорятися; в) держава і право – результат історичного 

розвитку сім’ї; г) влада монарха – продовження влади батька у сім’ї; ґ) 

держава і право – результат Божого творіння; д) держава і право – результат 

укладення договору між членами суспільства; е) держава і право – результат 

завоювання одних племен іншими. (1) Ф. Аквінський; (2) Аристотель, 

Р. Філмер, М. Михайловський; (3) Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо; (4) Є. Дюринг, К. Каутський; (5) Л. Петражицький; (6) 

К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін. 

ВІДПОВІДІ 

Тема № 1. Виникнення держави та права. 

1 – а), б); 2- а); 3 – (1); 4 – а), в), г), ґ); 5 – а), в);  6 – а), в), г); 7 – а), в), ґ), 

д), е); 8 – а)-(1), б)-(2); 9 – а)-(2), б) – (1); 10 – а) – (1), б) – (2); 11 – а)-(1), б)-

(2); 12 – а), б), г), ґ); 13 –  в); 14 – а), б); 15 – а)-(1), б)-(2), в)-(2); 16 – а)-(2), б)-

(1), в)-(2); 17 – а)-(2), б)-(1); 18 – (1) – б), г), (2) – а), в); 19 – а); 20 – б); 21 – б); 

22 – (1)- б), в), ґ), д), (2)- а), г); 23 – а)-(1, 4, 5), б)-(2, 3, 6); 24 – а)-(3), б)-(1), в)-

(2); 25 – а)-(3), б)-(1); 26 – ґ), г), а), б), в); 27 – а) – (3); б) – (5); в) – (2); г) – (6); 

ґ) – (1); д) – (4); 28 – а) – (3), б) – (5), в) – (6), г) – (2), ґ) – (1), д) – (4); 29 – а)-

(3); б)-(1); в)-(6); г)-(2); ґ)-(4); д)-(5); 30 – а)-(6), б)-(5), в)-(2), г)-(2), ґ)-(1), д)-

(3), е)-(4). 
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