Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2012 рiк

1. Фармацевт приготував порошки
за прописом, що мiстить екстракт беладони 0,015 на одну дозу, i взяв сухого
екстракту на десять доз:
A. 0,3 г
B. 0,15 г
C. 1,5 г
D. 0,03 г
E. 0,015 г
2. Фармацевт приготував розчин новокаїну для iн’єкцiй. Вкажiть використаний стабiлiзатор:
A. Розчин кислоти хлороводневої
B. Розчин натрiю гiдрокарбонату
C. Рiдина Вейбеля
D. Розчин натрiю сульфiту
E. Розчин натрiю тiосульфату
3. Фармацевтична фiрма орiєнтується
у своїй дiяльностi на реалiзацiю рiзноманiтного асортименту продукцiї, рiзнi
групи споживачiв i регiони. Який тип
органiзацiйної структури характерний
для даної фiрми?
A. Дивiзiональний
B. Бюрократичний
C. Функцiональний
D. Централiзований
E. Децентралiзований
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A. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
B. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
C. Лiпооксигеназа (ЛОГ)
D. Тромбоксансинтетаза
E. Простациклiнсинтетаза
7. До приймального вiддiлення був доставлений хворий зi скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичний
бiль у животi, дiарею, запаморочення,
зниження гостроти зору. Був встановлений дiагноз: отруєння фосфорорганiчними сполуками. Якi препарати доцiльно включити до складу патогенетичної терапiї?
A. Атропiну сульфат та дипiроксим
B. Тiосульфат натрiю та бемегрид
C. Тетацин-кальцiй та унiтiол
D. Налорфiну гiдрохлорид та бемегрид
E. Глюкоза та бемегрид
8. Для зняття марення i галюцинацiй у
хворої на шизофренiю лiкар використав амiназин. Який механiзм антипсихотичної дiї препарату?

4. Який з нижченаведених лiкарських
засобiв застосовується при iнфарктi мiокарда для проведення тромболiтичної
терапiї?

A. Iнгiбування дофамiнергiчних процесiв у ЦНС
B. Стимуляцiя адренергiчних i дофамiнергiчних процесiв у ЦНС
C. Стимуляцiя холiнергiчних процесiв у
ЦНС
D. Iнгiбування холiнергiчних процесiв у
ЦНС
E. Iнгiбування адренергiчних процесiв у
ЦНС

A. Стрептокiназа
B. Гепарин
C. Фенiлiн
D. Тиклопiдин
E. Ацетилсалiцилова кислота

9. Вагiтна жiнка захворiла на пневмонiю; термiн вагiтностi 20 тижнiв. Який
хiмiотерапевтичний препарат можна
порадити лiкарю для призначення хворiй без загрози для розвитку плоду?

5. При iнфарктi мiокарду була проведена нейролептаналгезiя. Який препарат
з групи нейролептикiв найчастiше застосовується спiльно з фентанiлом?

A. Бензилпенiцилiн
B. Гентамiцин
C. Сульфален
D. Левомiцетин
E. Офлоксацин

A. Дроперидол
B. Етаперазин
C. Левомепромазин
D. Клозапiн
E. Сульпiрид
6. У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiкування iндометацином виникла шлункова кровотеча внаслiдок утворення
виразки слизової оболонки шлунка.
Ульцерогенна дiя препарату пов’язана
iз зменшенням активностi такого ферменту:

10. При проведеннi оперативного втручання було застосовано мiорелаксант
тубокурарину хлорид. Який засiбантагонiст слiд ввести хворому для вiдновлення у нього самостiйного дихання?
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A. Прозерин
B. Дитилiн
C. Цитiтон
D. Етимiзол
E. Бензогексонiй
11. Хворому з серцевою недостатнiстю,
пов’язаною з тривалим порушенням
серцевої дiяльностi i станом коронарних судин, можна рекомендувати препарат з наступної рослинної сировини:
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A. Калiю йодид
B. Калiю хлорид
C. Калiю перманганат
D. Натрiю тiосульфат
E. Натрiю гiдроксид
16. Аерозольний цех пiдприємства використовує у своїй роботi пропеленти
рiзних груп. Оберiть пропеленти, що
вiдносяться до групи стиснених газiв:

A. Плоди глоду
B. Квiтки календули
C. Коренi женьшеню
D. Коренi аралiї
E. Коренi барбарису

A. Азот, закис азоту, двоокис вуглецю
B. Хладони (фреони)
C. Пропан, бутан, iзобутан
D. Вiнiл- i метилхлорид
E. Метиленхлорид, етиленхлорид

12. При iдентифiкацiї листя касiї
гостролистої провiзором-аналiтиком
проведена якiсна реакцiя для вилучення групи речовин з рослинної сировини з 10% розчином гiдроксиду натрiю
(червоне забарвлення). Яка група бiологiчно активних речовин присутня у
сировинi?

17. Провiзор встановив несумiснiсть у
пропису.
Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1%-1 ml
M.D.S. Краплi в нiс.
Вкажiть хiмiчний процес, що лежить в
основi несумiсностi:

A. Антраценпохiднi
B. Алкалоїди
C. Жирнi олiї
D. Дубильнi речовини
E. Слизи
13. Хiмiк ВТК Фармацевтичного пiдприємства може пiдтвердити у препаратi, що мiстить ферум (II), наявнiсть
останнього реакцiєю з:
A. Калiю фероцiанiдом Fe (III)
B. Калiю цiанiдом
C. Калiю хлоридом
D. Калiю тiоцiанатом
E. Калiю бромiдом
14. Провiзор-аналiтик аптеки проводить iдентифiкацiю оксацилiну натрiєвої солi. У якостi реактивiв вiн використовує розчин гiдроксиламiну солянокислого у присутностi розчину натрiю
гiдроксиду i розчин купруму нiтрату.
Який структурний фрагмент молекули
препарату виявляється за допомогою
даних реагентiв?
A. Бета-лактамний цикл
B. Тiазолiдиновий цикл
C. Iзоксазольний цикл
D. Фурановий цикл
E. Тiадiазольний цикл
15. З метою визначення перекисiв у
ефiрi для наркозу провiзор-аналiтик
використував один з реактивiв:

A. Окислення
B. Нейтралiзацiя
C. Осадження
D. Гiдролiз
E. Адсорбцiя
18. Вагiтна захворiла на пневмонiю з
важким перебiгом. Який з названих антибактерiальних препаратiв доцiльно
їй призначити?
A. Цефотаксим
B. Гентамiцину сульфат
C. Тетрациклiну гiдрохлорид
D. Офлоксацин
E. Бiсептол
19. Пiд час неспрямованого дослiдження "кислої"хлороформної витяжки використовують ТШХ-скринiнг. Виявлення барбiтуратiв проводять з використанням таких проявникiв:
A. Дифенiлкарбазид та ртутi сульфат
B. Дифенiламiн
C. Диетилдитiокарбамiнат натрiю
D. Дитiзон
E. Iзопропiламiн
20. Пiд час iнвентаризацiї провiзор працювала понад норму робочого часу 2
години. Вказати розмiр грошової компенсацiї при погодиннiй системi оплати
працi:
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A. 2-кратний розмiр годинної ставки
B. 1-кратний розмiр годинної ставки
C. 1,5-кратний розмiр годинної ставки
D. 2,5-кратний розмiр годинної ставки
E. Не належить

A. Гiдроксихiнолiну
B. Резорцину
C. Пiридину
D. Формальдегiду
E. Бензальдегiду

21. Аптека готових лiкарських форм
успiшно функцiонує на фармацевтичному ринку. Вкажiть господарську
операцiю, яка iдентифiкується як дохiд аптеки:

26. Який послаблюючий препарат пiдвищує тонус матки?

A. Виручка структурного пiдроздiлу
аптеки
B. Списання собiвартостi реалiзованого
товару
C. Надходження авансу вiд покупця
D. Нарахування податкiв
E. Нарахування заробiтної плати
22. Колективний договiр укладається
профспiлковим комiтетом вiд iменi
трудового колективу пiдприємства з
власником. Форма укладання колективного договору - письмова. Яка
стаття КЗПП регламентує термiн дiї
колективного договору?
A. 17
B. 36
C. 38
D. 40
E. 41
23. Вiдбулося отруєння людини невiдомою речовиною. При перевiрцi бiологiчного матерiалу визначено рН=2,0-3,0.
На яку групу речовин треба провести
хiмiко-токсикологiчне дослiдження?
A. Мiнеральнi кислоти або велика кiлькiсть органiчних кислот
B. Луги
C. Амонiак
D. Слабкi органiчнi кислоти та солi
важких металiв
E. Солi лужних металiв
24. Анестезин вiдноситься до речовин
з мiсцевоанестезуючою активнiстю i є
похiдним такої кислоти:
A. Пара-амiнобензойна
B. Пара-амiносалiцилова
C. Пара-амiнобензолсульфокислоти
D. Пара-хлорбензойна
E. Пара-амiнофталева
25. Згiдно ДФУ, у якостi основного реактиву при випробуваннi на граничний
вмiст домiшку магнiю хiмiк-аналiтик
використовує розчин:

A. Касторова олiя
B. Вазелiнова олiя
C. Оливкова олiя
D. Глiцерин
E. Соняшникова олiя
27. Оберiть реактив, який слiд застосувати провiзору-аналiтику для виявлення алкалоїдiв у рослиннiй сировинi:
A. Реактив Драгендорфа
B. Бромна вода
C. Розчин лугу
D. Реактив Шталя
E. Реактив Трим-Хiла
28. Препарати коренiв щавлю здатнi
проявляти як послаблюючий, так i в’яжучий ефекти. Це зумовлене наявнiстю таких бiологiчно активних речовин:
A. Атраценпохiднi та дубильнi речовини
B. Флавоноїди та ефiрнi олiї
C. Ефiрна та жирна олiя
D. Кумарини та фенолглiкозиди
E. Iридоїди та вiтамiни
29. Дубильнi речовини можна використовувати як антидот при отруєннi алкалоїдами. Оберiть рослинну сировину,
яку можна рекомендувати при такiй iнтоксикацiї:
A. Корiнь перстачу
B. Кореневище аїру
C. Корiнь алтею
D. Кореневище з коренями марени
E. Корiнь оману
30. При проведеннi iнструктажу iз заготiвлi листкiв мати-й-мачухи слiд звернути увагу на можливi домiшки до цiєї
сировини, якою є лист:
A. Лопуха павутинного
B. Подорожника великого
C. Кропиви
D. Алтеї лiкарської
E. Первоцвiту весняного
31. В аптеку надiйшла партiя сировини
- квiтки ромашки. В якому мiсцi слiд
зберiгати цю сировину?
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A. Окремо вiд усiх видiв сировини
B. За списком Б
C. За списком А
D. Як наркотичну сировину
E. У свiтлому мiсцi
32. В аптеку звернулася жiнка з дитиною 5-ти рокiв, яка випила флакон
очних крапель. Через 30 хвилин пiсля
цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, осиплiсть, розширення зiниць, гiпертермiя. Отруєння яким iз
препаратiв могло спричинити зазначенi прояви?
A. Атропiн
B. Адреналiн
C. Мезатон
D. Пiлокарпiн
E. Новокаїн
33. Пацiєнтовi вiдпущено з аптеки листя м’яти. Якi рекомендацiї щодо приготування настою повинен дати провiзор при вiдпуску лiкарської рослинної
сировини?
A. Готувати настiй у щiльно закритiй
посудинi
B. Готувати настiй на вiдкритому вогнi
C. Готувати настiй при кiмнатнiй температурi
D. Пiсля настоювання витяжку негайно
процiдити
E. Пiсля 15 хвилин настоювання витяжку охолодити штучно
34. Для хворого потрiбно приготувати розчин, що мiстить кислоту борну i
камфору. Який розчинник повинен прописати лiкар, щоб попередити утворення фiзичної несумiсностi?
A. Спирт етиловий 70%
B. Вода очищена
C. Олiя соняшникова
D. Глiцерин
E. Спирт етиловий 40%
35. У хворого 15-ти рокiв вперше виявлено цукровий дiабет I типу. Який
цукрознижуючий засiб необхiдно призначити?
A. Iнсулiн
B. Метформiн
C. Дiабетон
D. Глюренорм
E. Глiбенкламiд
36. За iнiцiативою фiрми-виробника
вносяться змiни до анотацiї препарату
з метою обмеження його використан-
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ня. Який вид маркетингу використовує
фiрма у даному випадку?
A. Протидiючий
B. Конверсiйний
C. Ремаркетинг
D. Синхромаркетинг
E. Стимулюючий
37. Лiкар прописав емульсiю оливкової
олiї, до складу якої входить анестезин.
Для введення анестезину в емульсiю
його необхiдно розчинити:
A. В олiї перед приготуванням емульсiї
B. У готовiй емульсiї
C. У водi очищенiй
D. У первиннiй емульсiї
E. У спиртi та додати до первинної
емульсiї
38. Для виготовлення мiкрокапсул
застосовують рiзнi методи. Вкажiть
метод, який вiдноситься до фiзикохiмiчних:
A. Проста i складна коацервацiя
B. Метод диспергування в системi
рiдина-рiдина
C. Мiжфазна полiконденсацiя
D. Мiжфазна полiмеризацiя
E. Метод дражування
39. До аптеки надiйшли товарноматерiальнi цiнностi за товарнотранспортною накладною. В якому документi лiкарськi засоби облiковуються уповноваженою особою?
A. Реєстр лiкарських засобiв, що надiйшли суб’єкту господарської дiяльностi
B. Товарно-транспортна накладна
C. Акт приймання передачi
D. Реєстр лiкарських засобiв, що реалiзуються суб’єктом господарської
дiяльностi
E. Журнал облiку товарiв, що надiйшли
40. Фармацевт готує суспензiйну мазь.
Яка речовина є добре розчинною у водi, але до складу дерматологiчних мазей вводиться за типом суспензiї?
A. Резорцин
B. Цинку оксид
C. Сульфацил натрiю
D. Фурацилiн
E. Калiю йодид
41. Представлено на аналiз ЛРС у виглядi чорних блискучих кiстянок дiаметром 6-8 мм, кiсточка велика, дуже
мiцна, куляста, свiтло-бура, з однiєю
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насiниною, смак солодкуватий, злегка
в’яжучий. Дiагностувати таку ЛРС слiд
як плоди:
A. Черемхи
B. Чорницi
C. Горобини чорноплiдної
D. Жостеру
E. Глоду
42. Який лiкарський засiб застосовують
при гострому iнфарктi мiокарда з метою тромболiтичної терапiї?
A. Альтеплаза
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Гепарин
D. Пентоксифiлiн
E. Фраксипарин
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A. Парацетамол
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Iндометацин
D. Диклофенак-натрiй
E. Пiроксикам
47. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
на наявнiсть натрiю тiосульфату. Оберiть реактив, за допомогою якого можна вiдкрити тiосульфат-iон:
A. Кислота хлористоводнева
B. Натрiю бромiд
C. Калiю йодид
D. Натрiю гiдроксид
E. Магнiю сульфат

43. Фармацевт приготував очнi краплi
з кислотою борною. Який метод стерилiзацiї вiн застосував?

48. Спiвробiтник фармацевтичної фiрми отримав завдання провести маркетинговi дослiдження по вивченню регiонального ринку антиаритмiчних засобiв. Якому етапу дослiджень вiн вiддає
перевагу в першу чергу?

A. Насиченою парою пiд тиском
B. Тиндалiзацiя
C. Сухим жаром
D. Газами
E. Струмом високої частоти

A. Збiр i аналiз вторинної iнформацiї
B. Збiр первинної iнформацiї
C. Аналiз даних первинної iнформацiї
D. Пiдготовка звiту
E. Подання звiту

44. Який принцип дiї апарату Сокслета
при отриманнi екстрактiв?

49. Фармацевтична фiрма "Фармасвiт"запатентувала i виробляє новий
препарат гiпоглiкемiчної дiї. Збут товару фiрма проводить безпосередньо
через власнi вiддiли збуту, збутовi фiлiали, мережу фiрмових аптек. Канал
якого рiвня характеризує збутову полiтику даної фармацевтичної фiрми?

A. Багаторазова циркуляцiя екстрагенту через сировину
B. Молекулярна дифузiя екстрагента у
статичних умовах
C. Використання псевдозрiдження
D. Дiя ультразвукової кавiтацiї
E. Противоточна екстракцiя
45. Пiд час затвердження внутрiшнього
трудового розпорядку на початковому
етапi створення аптечного пiдприємства стоїть питання про тривалiсть перерви, що надається робiтникам впродовж робочого дня. Якою має бути тривалiсть перерви згiдно КЗпП України?
A. Не бiльше 2 годин
B. Не бiльше 1 години
C. Не менше 3 годин
D. 2,5 години
E. 46. До провiзора в аптецi звернулась
жiнка з проханням вiдпустити жарознижуючий засiб для дитини 8-ми мiсяцiв.
Який препарат слiд порадити?

A. Нульовий
B. Однорiвневий
C. Дворiвневий
D. Трирiвневий
E. Чотирирiвневий
50. Хворому з гострою серцевою недостатнiстю i непереносимiстю серцевих глiкозидiв було введено добутамiн.
Який механiзм дiї цього препарату?
A. Стимуляцiя β1 -адренорецепторiв
B. Стимуляцiя α1 -адренорецепторiв
C. Блокада K + -, Na+ -АТФ-ази
D. Пригнiчення активностi фосфодiестерази
E. Стимуляцiя M-холiнорецепторiв
51. До лiпофiльних супозиторних основ
вiдноситься:

Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2012 рiк

6

A. Сплави гiдрогенiзованих жирiв
B. Полiетиленоксидна основа
C. Желатиново-глiцеринова основа
D. Колагенова основа
E. Мильно-глiцеринова основа

A. Азобарвника
B. Мурексиду
C. Тайлеохiну
D. Флуоресцину
E. Йодоформу

52. Однiєї з операцiй технологiчного
процесу отримання розчинiв для iн’єкцiй є фiльтрування розчинiв. Якi фiльтри використовуються для стерильної
фiльтрацiї?

57. Фармацевт приготував 150 мл настою горицвiту весняного з використанням сухого екстракту концентрату
[1:1], який вiдважив у кiлькостi:

A. Фiльтри-свiчки
B. Нутч-фiльтри
C. Фiльтр ХНДХФI
D. Друк-фiльтри
E. Фiльтр-грибок
53. До судово-хiмiчної лабораторiї надiйшов об’єкт, при дослiдженнi якого
необхiдно провести кiлькiсне визначення меркурiю за реакцiєю iз дитизоном.
Який фiзико-хiмiчний метод використовується при такому аналiзi?
A. Екстракцiйна фотоколориметрiя
B. Газо-рiдинна хроматографiя
C. УФ-спектрофотометрiя
D. IЧ-спектрофотометрiя
E. Хроматографiя в тонкому шарi сорбенту
54. Пiдприємство-виробник планує
продавати новий лiкарський засiб через оптовi фармацевтичнi фiрми. Який
вид каналу розподiлу планується використати?
A. Дворiвневий
B. Однорiвневий
C. Прямого маркетингу
D. Трирiвневий
E. 55. В уповноваженої особи виникли
сумнiви щодо якостi лiкарських засобiв. Вона вiдбирає зразки засобiв та направляє їх у територiальну iнспекцiю.
Що роблять з цiєю партiєю лiкарських
засобiв в аптецi?
A. Помiщають у карантин
B. Утилiзують
C. Повертають постачальнику
D. Передають в реалiзацiю
E. 56. Для iдентифiкацiї стрептоциду, сульфацилу натрiю, норсульфазолу, сульфадимезину слiд провести реакцiю
утворення:

A. 5,0
B. 7,5
C. 10,0
D. 15,0
E. 22,5
58. При iдентифiкацiї лiкарських засобiв провiзор-аналiтик Державної iнспекцiї по контролю за якiстю лiкарських
засобiв проводить лiгнiнову пробу. Укажiть цей лiкарський засiб:
A. Стрептоцид
B. Кислота аскорбiнова
C. Кортизону ацетат
D. Метiонiн
E. Анальгiн
59. Провiзор-аналiтик визначає кiлькiсний вмiст лiкарського засобу прокаїну гiдрохлориду. Який з перерахованих
розчинiв вiн повинен використати:
A. Натрiю нiтриту
B. Натрiю тiосульфату
C. Натрiю едетату
D. Калiю бромату
E. Аргентуму нiтрату
60. Провiзор-аналiтик КАЛ проводить
iдентифiкацiю лiкарської речовини за
сульфiт-iонами згiдно до вимог ДФУ.
Який реактив знебарвлюється пiд час
цього дослiдження?
A. Розчин йоду
B. Розчин залiза (III) хлориду
C. Розчин амонiаку
D. Розчин калiю йодиду
E. Розчин калiю нiтрату
61. В контрольно-аналiтичну лабораторiю для аналiзу надiйшов "Aether
anaestheticus". Який реактив за ДФУ
слiд використати провiзору-аналiтику
для виявлення домiшок ацетону i альдегiдiв?
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A. Лужний розчин калiю тетрайодмеркурiату
B. Амонiачний розчин аргентуму нiтрату
C. Водний розчин калiю йодиду
D. Розчин натрiю гiдросульфiту
E. Розчин гiдроксиламiну
62. При готуваннi очних мазей важливе значення має ступiнь дисперсностi
лiкарських речовин. Яку лiкарську речовину при введеннi в фармакопейну
очну основу попередньо ретельно розтирають iз стерильною олiєю вазелiновою?
A. Ртутi оксид жовтий
B. Резорцин
C. Пiлокарпiну гiдрохлорид
D. Цинку сульфат
E. Етилморфiну гiдрохлорид
63. Фiнансова звiтнiсть аптек складається з окремих звiтних форм. У якiй iз
них вiдображається сума кредиторської
заборгованостi за придбаний товар?
A. Ф1 "Баланс"
B. Ф2 "Звiт про фiнансовi результати"
C. Ф2м "Звiт про фiнансовi результати"
D. Ф3 "Звiт про власний капiтал"
E. Ф1 "Баланс", в активi балансу
64. Для фiзичних осiб, суб’єктiв малого
пiдприємництва iз спрощеною системою оподаткування, що вiдносяться до
2 групи, введено обмеження обсягу виручки вiд реалiзацiї за рiк. Вкажiть граничне значення такої виручки:
A. 1 млн. грн
B. 750 тис. грн
C. 100 тис. грн
D. 3 млн. грн
E. 5 млн. грн
65. В ампульному цеху виготовляють
розчини для iн’єкцiй. До якої групи розчинiв вiдноситься розчин еуфiлiну для
iн’єкцiй?
A. Розчини, якi не пiдлягають тепловiй
стерилiзацiї
B. Розчини речовин, якi легко окислюються
C. Розчини солей, якi утворенi слабими
основами i сильними кислотами
D. Розчини солей, якi утворенi сильними
основами i слабими кислотами
E. Розчини речовин, якi потребують
спецiальної очистки
66. Фiтохiмiчний цех пiдприємства ви-
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готовляє бiогеннi стимулятори з рiзних
видiв сировини. Вкажiть препарати бiогенних стимуляторiв тваринного походження:
A. Скловидне тiло, завис плаценти для
iн’єкцiй, плазмол, солкосерил
B. Екстракт алое рiдкий, лiнiмент алое,
сiк алое, бiосед
C. Пелоiдин, гумiзоль, торфот, ФiБС
для iн’єкцiй
D. Екстракт алое рiдкий, лiнiмент алое,
плазмол
E. Пелоiдин, гумiзоль, торфот, плазмол,
солкосерил
67. Фармацевт готує порошки за прописом:
Вiзьми: Прозерину 0,002
Цукру 0,25
Змiшай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз числом 10.
Познач. По 1 порошку 2 рази
на день пiсля їди.
Вказати кiлькостi iнгредiєнтiв для приготування порошкiв за прописом:
A. Тритурацiї прозерину (1:10)
цукру 2,3 г
B. Тритурацiї прозерину (1:10)
цукру 2,5 г
C. Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г
D. Тритурацiї прозерину (1:100)
цукру 2,5 г
E. Тритурацiї прозерину (1:100)
цукру 2,3 г

0,2 г;
0,2 г;
2,0 г;
0,2 г;

68. При лiкуваннi якого з наведених захворювань застосування бензатин бензилпенiцилiну є правильним?
A. Сифiлiс
B. Кишкова iнфекцiя
C. Пневмонiя
D. Ангiна
E. Фурункульоз
69. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
субстанцiї глiцерину згiдно ДФУ. Для
визначення неприпустимої домiшки
цукрiв вiн використовує свiжоприготований розчин:
A. Мiдi (II) сульфату
B. Залiза (II) сульфату
C. Кобальту (II) хлориду
D. Ртутi (II) нiтрату
E. Натрiю тiосульфату
70. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
субстанцiї етилморфiну гiдрохлориду.
Для визначення домiшки води напiвмi-
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крометодом у випробуваннi на чистоту
вiн застосовує такий реактив:
A. Йодсiрчистий
B. Бiуретовий
C. Метоксифенiлоцтової кислоти
D. Молiбденованадiєвий
E. Гiпофосфiту
71. В контрольно-аналiтичнiй лабораторiї виконується аналiз субстанцiї гептагiдрату сульфату залiза згiдно ДФУ.
Наважку субстанцiї титрують розчином:
A. Сульфату амонiю церiю
B. Нiтрату аргентуму
C. Тiоцiанату амонiю
D. Едетату натрiю
E. Бромату калiю
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трудових книжок, особистих справ спiвробiтникiв, облiкових карточок Т-2.
Оберiть показник, який НЕМОЖЛИВО визначити за результатами облiку:
A. Кон’юнктура ринку працi
B. Середньосписковий склад
C. Середньоспискова чисельнiсть
D. Категорiї персоналу
E. Данi про рух кадрiв
77. Вiдбулося отруєння нiтритами. Виявлення нiтритiв за реакцiєю утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти:
A. Сульфанiлова
B. Сульфатна
C. Фосфорна
D. Хлористоводнева
E. Салiцилова

72. В сечi отруєної людини був виявлений екгонiн. Про отруєння якою речовиною це свiдчить?

78. Як називається явище, коли один
препарат послаблює дiю iншого?

A. Кокаїн
B. Фенацетин
C. Кофеїн
D. Фенол
E. Героїн

A. Антагонiзм
B. Звикання
C. Сенсибiлiзацiя
D. Потенцiювання
E. Тахiфiлаксiя

73. Метод перегонки з водяною парою
використовують для iзолювання iз бiологiчного матерiалу такої речовини:

79. Як називається здатнiсть лiкiв накопичуватися в органiзмi хворого?

A. Метанол
B. Героїн
C. Барбамiл
D. Меконова кислота
E. Наркотин

A. Кумуляцiя
B. Антагонiзм
C. Синергiзм
D. Звикання
E. Алергiя

74. Фармацевт готує порошок методом
"тришаровостi". Для якої речовини характерна така технологiя?

80. Хворому з нирковою колькою в
комплексну терапiю долучено спазмолiтик з групи M-холiноблокаторiв, а саме:

A. Рибофлавiн
B. Глюкоза
C. Анальгiн
D. Кислота аскорбiнова
E. Натрiю гiдрокарбонат

A. Атропiн
B. Прозерин
C. Галантамiн
D. Дитилiн
E. Бензогексонiй

75. До аптеки надiйшов рецепт на мiкстуру. Оберiть лiкарськi засоби, якi
утворюють несумiснiсть:

81. З метою охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибуткiв
через масову реалiзацiю i зручнiсть
мiсця придбання лiкiв для споживача,
фармацевтичний виробник спiвпрацює
з численними посередниками. Якому
виду розподiлу це притаманно?

A. Папаверину гiдрохлорид + еуфiлiн
B. Новокаїн + димедрол
C. Натрiю бромiд + натрiю хлорид
D. Кодеїну фосфат + екстракт трави
термопсiсу
E. Фенобарбiтал + глюкоза
76. Облiк кадрiв на фармацевтичних
пiдприємствах засновується на веденнi
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A. Iнтенсивний
B. Ексклюзивний
C. Ешелонований
D. Комбiнований
E. Селективний

працездатностi працiвникiв аптек залежать вiд трудового стажу: працiвники
з трудовим стажем 5 рокiв - ......., вiд 5
до 8 рокiв - ......., трудовий стаж понад 8
рокiв - ........ Оберiть вiрну вiдповiдь:

82. На судовому засiданнi адвокат не назвав Закон України, що регулює правовiдносини, пов’язанi зi створенням, реєстрацiєю, виробництвом та контролем
якостi лiкарських засобiв. Назвiть його:

A. 60%, 80%, 100% середньої заробiтної
плати
B. 20%, 40%, 50% середньої заробiтної
плати
C. 40%, 50%, 90% середньої заробiтної
плати
D. 10%, 30%, 50% середньої заробiтної
плати
E. 25%, 45%, 65% середньої заробiтної
плати

A. Закон України "Про лiкарськi засоби"
B. Закон України "Про власнiсть"
C. Закон України "Про пiдприємництво"
D. Закон України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб"
E. Закон України "Про забезпечення
санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"
83. В аптеку надiйшов товар вiд постачальника. Який фiнансовий документ є
основним при оприбуткуваннi товару в
аптецi?
A. Прибуткова накладна
B. Видаткова накладна
C. Вимога-накладна
D. Касовий ордер
E. Приймальна квитанцiя
84. Провiзору аптеки було надано пiд
звiт грошовi кошти на господарськi потреби. Цього ж дня, у зв’язку з виїздом
у вiдрядження, вiн повернув невикористану пiдзвiтну суму в повному обсязi в
касу пiдприємства. Який документ повинен оформити касир для оприбуткування грошей у касу?
A. Прибутковий касовий ордер
B. Видатковий касовий ордер
C. Приймальна квитанцiя
D. Супровiдна вiдомiсть
E. Товарний звiт
85. В аптецi хворому на хронiчний
бронхiт вiдпускають глауцину гiдрохлорид. Про який типовий побiчний
ефект препарату слiд застерегти хворого?
A. Зниження артерiального тиску
B. Збудження центральної нервової
системи
C. Порушення серцевого ритму
D. Пiдвищення внутрiшньоочного тиску
E. Алергiчнi висипи на шкiрi
86. Розмiри допомоги з тимчасової не-

87. В аптецi виготовляють супозиторiї на желатиново-глiцериновiй основi.
Яку кiлькiсть даної основи у порiвнянi
з жировими необхiдно використати при
виготовленнi супозиторiїв?
A. В 1,21 рази бiльше
B. Необхiдна однакова кiлькiсть
C. В 2,5 рази бiльше
D. В 2 рази бiльше
E. В 3 рази менше
88. На фармацевтичному пiдприємствi
виготовляють олiю камфорну для зовнiшнього застосування. Вкажiть, яку
олiю використовують в якостi розчинника:
A. Соняшникова
B. Персикова
C. Вазелiнова
D. Оливкова
E. Сливова
89. Одним iз звiтних документiв аптеки
є Баланс (Ф1), який складається з активу i пасиву. Назвiть складовi частини
активу балансу аптеки:
A. Оборотнi та необоротнi кошти
B. Власнi та позиковi кошти
C. Власний капiтал
D. Позиковi кошти
E. 90. Що з наведеного може використати
лiкар для зупинки кровотечi, обумовленої тривалим застосуванням неодикумарину, як антагонiст?
A. Вiкасол
B. Кислота амiнокапронова
C. Етамзилат
D. Фiбриноген
E. Кислота аскорбiнова
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91. Отруйний лiкарський засiб, який
пiдлягає предметно-кiлькiсному облiку,
при вiдпуску хворому безоплатно виписується:
A. У 2-х примiрниках на бланку Ф-1
B. У 2-х примiрниках на бланку Ф-3
C. На бланку Ф-3
D. На бланку Ф-1
E. На бланках Ф-3 та Ф-1
92. Студенту лiкар призначив тонiзуючий засiб. Настойка якої лiкарської
рослини може бути запропонована студенту в даному випадку?
A. Родiола рожева
B. Деревiй звичайний
C. Ортосифон тичинковий
D. Наперстянка пурпурова
E. Акацiя бiла
93. До якого типу вiдноситься лiнiмент:
Ol. Helianthi 7,4
Sol. Ammonii caustici 25 ml
Ac. Oleinici 0,1
M.f. linimentum
D.S. Для втирання
A. Лiнiмент-емульсiя типу олiя у водi
B. Комбiнований лiнiмент
C. Лiнiмент-розчин
D. Лiнiмент-суспензiя
E. Емульсiйний лiнiмент вода в олiї
94. Хворiй у I триместрi вагiтностi встановлено дiагноз гострого пiєлонефриту. Який антибiотик є препаратом вибору для лiкування даної пацiєнтки?
A. Амоксицилiн
B. Норфлоксацин
C. Гентамiцин
D. Хлорамфенiкол
E. Амiкацин
95. У чоловiка, який тривалий час хворiє на хронiчний гепатит, встановлено
дiагноз пневмонiї. Який з антибактерiальних лiкарських засобiв можна використати у данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Амоксицилiн
B. Тетрациклiн
C. Бiсептол
D. Рифампiцин
E. Ванкомiцин
96. Для лiкування iнфекцiї сечовидiльних шляхiв лiкар-iнтерн призначив хворому препарат з групи нiтрофуранiв нiфуроксазид. Лiкарем допущена помилка, оскiльки препарат:

10

A. Не всмоктується з травного каналу
B. Виводиться з сечею в неактивному
станi
C. Має нефротоксичний ефект
D. Має бактерiостатичний ефект
E. Повiльно виводиться з органiзму
97. Який з нижченаведених лiкарських
засобiв є препаратом вибору для профiлактики виникнення нападiв бронхiальної астми?
A. Кромолiн-натрiй
B. Сальбутамол
C. Дротаверин
D. Димедрол
E. Амброксол
98. Дiяльнiсть фiрми з планування, органiзацiї i контролю за фiзичним перемiщенням матерiалiв i готових виробiв
вiд мiсця їх виробництва до мiсця їх використання з метою задоволення потреб споживачiв i з вигодою для себе,
це:
A. Збут
B. Пропозицiя
C. Попит
D. Реклама
E. Менеджмент
99. У пацiєнтки розвинувся алергiчний дерматит пiсля вживання цитрусових.
Порекомендуйте
лiкарський засiб з групи блокаторiв H1 гiстамiнорецепторiв:
A. Лоратадин
B. Кислота ацетилсалiцилова
C. Вiкасол
D. Диклофенак-натрiй
E. Ретинолу ацетат
100. До приймального вiддiлення надiйшов хворий з симптомами отруєння
ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?
A. Унiтiол
B. Атропiну сульфат
C. Прозерин
D. Налоксон
E. Кальцiю хлорид
101. В аптеку звернулася жiнка зi скаргами на змiну забарвлення сечi на червоне. Який протитуберкульозний препарат спричинив цю змiну?
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A. Рифампiцин
B. Iзонiазид
C. Стрептомiцин
D. Доксициклiну гiдрохлорид
E. Хiнгамiн
102. Хворiй 25-ти рокiв для лiкування
нападiв мiгренi лiкар призначив суматриптан. Вкажiть механiзм дiї даного
препарату:
A. Селективний агонiст 5 − HT1 серотонiнових рецепторiв
B. Селективний антагонiст 5 − HT1 серотонiнових рецепторiв
C. Неселективний α-адреноблокатор
D. Стимулятор β-адренорецепторiв
E. Селективний α-адреноблокатор
103. Пацiєнтцi 20-ти рокiв призначили бiцилiнопрофiлактику ревматизму. Вкажiть перiодичнiсть введення
бiцилiну-5:
A. 1 раз на 3 тижнi
B. 1 раз на тиждень
C. 1 раз на 3 днi
D. 1 раз на мiсяць
E. 1 раз на день
104. З метою лiкування важкої форми
ревматоїдного артриту пацiєнту 43-х
рокiв призначено препарат для базової терапiї. Вкажiть його:
A. Метотрексат
B. Диклофенак-натрiю
C. Нiмесулiд
D. Преднiзолон
E. Метилпреднiзолон
105. Для аналiзу маркетингових можливостей i прогнозування свого мiсця
на ринку фармацевтична фiрма може
скористатися матрицею, при якiй фiрма може шукати новi ринки (географiчнi) чи виявляти новi сфери застосування традицiйного ЛЗ. Таке призначення
фармацевтичною фiрмою власного мiсця на ринку здiйснюється за допомогою:
A. Матрицi Ансоффа
B. Матрицi Бостон консалтинг груп
C. Матрицi Портера
D. Матрицi конкурентних переваг
E. Моделi конкретних сил
106. Листок-вкладка до препарату повинен мiстити коротку характеристику
ЛЗ i обов’язкову дату останнього перегляду iнформацiї. Така iнформацiя, згiдно з вимогами законодавства ВООЗ,
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вiдноситься до такого рiвня:
A. Споживацький
B. Фармакокiнетичний
C. Фармакологiчний
D. Фармакоекономiчний
E. Фармакодинамiчний
107. Хто з працiвникiв аптеки несе вiдповiдальнiсть за функцiонування системи забезпечення якостi фармацевтичної продукцiї, здiйснює вхiдний контроль якостi медикаментiв, веде реєстр
ЛЗ та ВМП, оформляє висновок про
результати вхiдного контролю якостi
серiй ЛЗ?
A. Уповноважена особа
B. Завiдувач аптеки
C. Завiдувач вiддiлу запасiв
D. Завiдувач вiддiлу приймання
E. Провiзор-аналiтик
108. Алкалоїд вiнкамiн знижує артерiальний тиск, виявляє слабкий седативний ефект, справляє також кровоспинну i протизапальну дiю. Джерелом цього алкалоїду є трава:
A. Барвiнку малого
B. Софори товстоплiдної
C. Дельфiнiю сiтчастого
D. Аконiту бiловустого
E. Глечикiв жовтих
109. Який мiжнародний стандарт рiзних
видiв фармацевтичної дiяльностi є сукупнiстю правил i вимог до дистриб’юцiї, дотримання яких забезпечує якiсть
ЛЗ у процесi управлiння та органiзацiї
їх оптової реалiзацiї на всiх її етапах?
A. GDP (Good Distribution Practice)
B. GPP (Good Pharmaceutical Practice)
C. GMP (Good Manufacturing Practice)
D. GLP (Good Laboratory Practice)
E. GCP (Good Clinical Practice)
110. Пiсля пiдйому вантажу у хворого виник рiзкий бiль у попереку, який
посилюється при рухах, iррадiює в лiву ногу. Дiагностовано поперековокрижовий радикулiт. Який засiб можна
порекомендувати хворому?
A. Диклофенак-натрiй
B. Дротаверин
C. Платифiлiн
D. Тiамiну бромiд
E. Цiанокобаламiн
111. Провiзор приготував водну витяжку з ЛРС у спiввiдношеннi 1:30. Вкажiть
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види сировини, витяжку з яких можна
готувати в такому спiввiдношеннi:
A. Трава горицвiту, кореневище з коренями валерiани
B. Квiти ромашки, листя наперстянки
C. Кора дуба, листя сени
D. Листя мучницi, трава термопсису
E. Листя м’яти, кора крушини
112. До аптеки надiйшов рецепт на
приготування мiкстури, до складу якої
входять папаверину гiдрохлорид та
кофеїн-бензоат натрiю. Вказати причину несумiсностi:
A. Осадження основ алкалоїдiв
B. Змiна консистенцiї лiкарської форми
C. Окисно-вiдновнi процеси
D. Видiлення газiв
E. Змiна забарвлення
113. У галеновому цеху виготовляють
настойку арнiки. Вкажiть спiввiдношення, у якому готується дана лiкарська форма:
A. 1:10
B. 1:5
C. 1:20
D. 1:2
E. 1:1
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A. Вiсмуту нiтрат основний
B. Камфора
C. Ментол
D. Кальцiю глiцерофосфат
E. Сiрка осаджена
117. Провiзор-аналiтик iдентифiкує кислоту салiцилову за утворенням ауринового барвника червоного кольору.
Який реактив вiн додав при цьому?
A. Маркi
B. Фiшера
C. Неслера
D. Драгендорфа
E. Фелiнга
118. Фармацевт готує порошки, до
складу яких входить ментол. Вкажiть
особливостi введення ментолу до даної
лiкарської форми:
A. Подрiбнюють зi спиртом етиловим в
останню чергу
B. Подрiбнюють зi спиртом етиловим в
першу чергу
C. Вводять за методом тришаровостi
D. Додають в останню чергу
E. Додають без попереднього подрiбнення

119. До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслiдок чого
114. Назвiть блокатор H2 -гiстамiнорецепторiв,свiтло-жовте забарвлення змiнюється
що використовують при лiкуваннi вина оранжево-жовте. При наступному
разкової хвороби шлунка з пiдвищедодаваннi кислоти хлористоводневої
ною секреторною функцiєю:
розчин стає знову свiтло-жовтим, а потiм оранжево-жовтим. Якi властивостi
A. Фамотидин
фтивазиду пiдтверджує дана реакцiя?
B. Атропiну сульфат
C. Прозерин
A. Амфотернi
D. Добутамiн
B. Окиснювальнi
E. Лоратадин
C. Кислотнi
D. Основнi
115. При виготовленнi жирних лiнiменE. Вiдновнi
тiв як основу використовують жирнi
олiї. Яку олiю використав фармацевт,
120. При проведеннi випробувань на
якщо не було зазначено в рецептi?
чистоту в субстанцiї атропiну сульфату визначають наявнiсть домiшки стоA. Олiя соняшникова
роннiх алкалоїдiв та продуктiв розклаB. Вазелiн
дання методом ТШХ. ХроматографiC. Риб’ячий жир
чну пластинку при цьому обприскують
D. Олiя кунжутна
розчином:
E. Олiя евкалiптова
A. Калiю йодовiсмутату
116. В аптецi готують суспензiї дисперB. Амонiаку
сiйним та конденсацiйним методами.
C. Нiнгiдрину
При приготуваннi суспензiї якої речоD.
Динiтрофенiлгiдразину
оцтововини фармацевт використав метод скахлористоводневим
ламучування?
E. Тетрабутиламонiю гiдроксидом
121. Кiлькiсне визначення субстанцiї
тимолу, згiдно з вимогами ДФУ, про-
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водять методом броматометрiї (пряме
титрування). Точка еквiвалентностi фiксується за:
A. Зникненням рожевого забарвлення
B. Появою рожевого забарвлення
C. Появою синього забарвлення
D. Переходом рожевого забарвлення в
фiолетове
E. Появою осаду синього кольору
122. У субстанцiях Natrii iodidum та
Kalii iodidum визначають специфiчну
домiшку тiосульфатiв додаванням розчинiв крохмалю i йоду. Про вiдсутнiсть
домiшки свiдчить:
A. Поява синього забарвлення
B. Поява жовтого забарвлення
C. Зникнення синього забарвлення
D. Випадiння бiлого осаду
E. Знебарвлення розчину
123. В аптеку звернулась жiнка 35-ти
рокiв з метою придбання препарату для
профiлактики грипу. Який з перерахованих лiкарських засобiв можна їй порекомендувати?
A. Ремантадин
B. Ацикловiр
C. Рибавiрин
D. Ганцикловiр
E. Ламiвудин
124. Правила виписування рецептiв та
вимог-замовлень на лiкарськi засоби i
вироби медичного призначення регламентується наказом №360 вiд 19.07.2005
(iз змiнами та доповненнями). На якому рецептурному бланку повинен бути
виписаний фенобарбiтал в складi комбiнованої лiкарської форми?
A. На рецептурному бланку ф-1
B. На рецептурному бланку ф-3
C. Вiдпускається без рецепта
D. На рецептурному бланку ф-3 в двох
екземплярах
E. На двох рецептурних бланках ф-1 i
ф-3
125. Вiдпустки для працiвникiв аптек
подiляють на щорiчнi, додатковi, творчi, соцiальнi та вiдпустки без збереження заробiтної плати. Вкажiть загальну
тривалiсть основної i додаткової вiдпусток:
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A. 59 календарних днiв
B. 60 календарних днiв
C. 90 календарних днiв
D. 70 календарних днiв
E. 65 календарних днiв
126. Згiдно ДФУ (Доповнення 3) в травi материнки методом газової хроматографiї визначають вмiст тимолу та
карвакролу. До якого класу бiологiчно
активних речовин вони належать?
A. Ефiрнi олiї
B. Алкалоїди
C. Iридоїди
D. Кумарини
E. Флавоноїди
127. Представники родини Solanaceae
широко використовуються в медичнiй
практицi як алкалоїдовмiснi рослини.
Який iз представникiв родини є джерелом для напiвсинтетичного отримання
кортикостероїдних гормональних препаратiв?
A. Solanum laciniatum
B. Atropa belladonna
C. Datura Stramonium
D. Hyoscyamus niger
E. Solanum tuberosum
128. Препарати конвалiї травневої використовують як кардiотонiчний i седативний засiб. З яких видiв сировини
готують цi препарати?
A. Лист, квiтки, трава
B. Лист, плоди, коренi
C. Листя, квiтки, кореневище
D. Квiтки, плоди, кореневище
E. Трава, кореневище, плоди
129. Молодий фахiвець пiсля закiнчення ВНЗу влаштувався на роботу в аптеку. Через чотири мiсяцi роботи вiн забажав пiти у вiдпустку. Якої тривалостi
вiдпустку йому можна надати?
A. Пропорцiйно до вiдпрацьованого
часу
B. 1 тиждень
C. 10 днiв
D. 14 днiв
E. 24 днi
130. Салiцилова кислота та її похiднi
можуть бути причиною гострих iнтоксикацiй. При дослiдженнi салiцилатiв
методом ТШХ хроматографiчну пластинку обприскують:
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A. Розчином залiза (III) хлориду
B. Реактивом Драгендорфа
C. Реактивом Фореста (ФНП)
D. Розчином ртутi (II) сульфату i хлороформним розчином дифенiлкарбазону
E. Реактивом Маркi
131. В судово-токсикологiчному аналiзi
використовуються скринiнговi методи.
Для попереднього виявлення у витяжках iз бiологiчного матерiалу похiдних
1,4-бенздiазепiну використовують реакцiю:
A. Дiазотування пiсля гiдролiзу
B. З реактивом ФПН
C. Дiазотування (без попереднього
гiдролiзу)
D. З реактивом Грiсса пiсля гiдролiзу
E. З реактивом Грiсса
132. Лiкарську форму для внутрiшнього
застосування у виглядi крупинок круглої або неправильної форми, що мiстить сумiш лiкарських i допомiжних
речовин, що не покрита оболонкою,
називають:
A. Гранули
B. Таблетки
C. Порошки
D. Спансули
E. Драже
133. Лiкарськi засоби аптека отримує з
аптечного складу. З яким залишковим
термiном придатностi повиннi вiдпускатися лiки, що не потребують особливих
умов зберiгання?
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зивається:
A. Органолептичний контроль
B. Опитовий контроль
C. Фiзичний контроль
D. Хiмiчний контроль
E. Термохiмiчний контроль
136. Пiд час перегонки "летких"отрут
з водяною парою першу порцiю дистиляту збирають у приймач з 2%-вим
розчином гiдроксиду натрiю i використовують його для виявлення:
A. Цiанiдiв
B. Етанолу
C. Формальдегiду
D. Фенолу
E. Ацетатiв
137. При тривалому транспортуваннi внутрiшнiх органiв трупа в судовотоксикологiчну лабораторiю (особливо в умовах високої температури довкiлля) допускається їх консервування
такою речовиною:
A. Ректифiкований етиловий спирт
B. Фенол
C. Розчин формальдегiду
D. Метиловий спирт
E. Розчин салiцилової кислоти
138. Чим обумовлена поява сухого кашлю у хворої, яка тривалий час для лiкування гiпертонiчної хвороби приймала лiзиноприл?

A. 60%
B. 40%
C. 50%
D. 20%
E. 10%

A. Пiдвищенням концентрацiї брадикiнiну
B. Виснаженням запасiв норадреналiну
C. Накопиченням ангiотензину II
D. Пригнiченням ангiотензинових рецепторiв
E. Зниженням концентрацiї ренiну

134. Яку iз лiкарської рослинної сировини в аптецi слiд зберiгати як гiгроскопiчну речовину у герметично закупоренiй тарi, при необхiдностi залитiй
парафiном?

139. Настiй сушених плодiв малини
вживають як потогiнний i жарознижуючий засiб при застудi. Сировину малини при вiдпусканнi з аптеки можна
замiнити на:

A. Листя наперстянки
B. Трава чистотiлу
C. Квiти ромашки
D. Листя евкалiпту
E. Корiнь солодки

A. Flores Tiliae
B. Flores Crataegi
C. Radices Scutellariae
D. Semina Lini
E. Herba Chelidonii

135. Перевiрка зовнiшнього вигляду лiкарської форми, у т.ч. якостi закупорювання, її кольору, запаху, однорiдностi
змiшування, вiдсутностi механiчних домiшок в рiдких лiкарських формах на-

140. На аналiз надiйшла лiкарська рослина з родини Гречкових. При макроскопiчному дослiдженнi встановлено: рослина трав’яниста, листки ланцетоподiбнi з червоною плямою, наявнi
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плiвчастi розтруби, що вкритi притисненими волосками. Суцвiття верхiвкове, густа колосоподiбна китиця. Рослину дiагностовано як:
A. Гiрчак почечуйний
B. Спориш звичайний
C. Гiрчак перцевий
D. Гiрчак змiїний
E. Гречка звичайна
141. За вимогами ДФУ iдентифiкацiю
солей ртутi здiйснюють шляхом взаємодiї з розчином натрiй гiдроксиду.
Осад якого кольору утворюється в результатi реакцiї?
A. Жовтий
B. Червоний
C. Блакитний
D. Жовто-зелений
E. Бiлий
142. Хворому на гiпертонiчну хворобу у
комплекснiй терапiї було призначено
дiуретичний засiб, що викликав гiпокалiємiю. Визначте цей препарат:
A. Гiдрохлортiазид
B. Амiлорид
C. Спiронолактон
D. Алопуринол
E. Трiамтерен
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A. Нефротоксичностi
B. Гепатотоксичностi
C. Кардiотоксичностi
D. Нейротоксичностi
E. Iмовiрностi алергiчних реакцiй
146. У процесi торгово-виробничої дiяльностi в аптеках вiдбуваються господарськi операцiї, що вiдображаються на
бухгалтерських рахунках. Рахунки, якi
характеризують наявнiсть та рух майна
пiдприємств за його складом, а сальдо
на них записується у дебетi, називаються:
A. Активними
B. Пасивними
C. Активно-пасивними
D. Банкiвськими
E. Бухгалтерськими
147. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї кислоти аскорбiнової згiдно вимог ДФУ. Для визначення домiшки кислоти щавлевої вiн використовує розчин:
A. Кальцiю хлориду
B. Натрiю хлориду
C. Натрiю гiдрокарбонату
D. Натрiю сульфату
E. Натрiю тiосульфату

143. При виробництвi м’яких лiкарських форм використовують рiзнi типи
основ. Яка основа з приведених нижче
є гiдрофiльною?

148. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
субстанцiї глiцерину згiдно вимог ДФУ.
Для визначення домiшки води напiвмiкрометодом в випробуваннi на чистоту
вiн застосовує такий реактив:

A. Полiетиленоксид
B. Вазелiн
C. Тваринний жир
D. Гiдрогенiзованi жири
E. Петролатум

A. Йодсiрчистий
B. Бiуретовий
C. Метоксифенiлоцтової кислоти
D. Молiбденованадiєвий
E. Гiпофосфiту

144. Який з наведених дiуретичних лiкарських засобiв НЕ БАЖАНО призначати хворому зi зниженою функцiєю слуху?

149. Провiзор-аналiтик проводить випробування на вмiст домiшки ацетону
та альдегiдiв у ефiрi для наркозу згiдно
вимог ДФУ. Як реактив йому слiд для
цього використати розчин:

A. Фуросемiд
B. Спiронолактон
C. Клопамiд
D. Iндапамiд
E. Хлорталiдон
145. При одночасному застосуваннi гентамiцину та ацикловiру в таблетках
збiльшується ризик:

A. Калiю тетрайодмеркурату лужного
B. Гiдроксиламiну солянокислого
C. Калiю гiдроксиду спиртовий
D. Тетраметиламонiю гiдроксиду розведений
E. Бета-нафтолу лужний
150. Хворому 30-ти рокiв з дiагнозом
гострого остеомiєлiту призначили антибiотик, який добре проникає в кiсткову тканину. Який засiб було обрано?
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A. Лiнкомiцин
B. Бiцилiн-3
C. Бензилпенiцилiн
D. Полiмiксин-М
E. Ампiцилiн

A. Управлiнський персонал
B. Постачальники
C. Покупцi
D. Органи державного управлiння
E. Iнвестори

151. Пiд час вiдпуску доксициклiну провiзор порадив пацiєнту утриматися вiд
вживання молочних продуктiв. Провiзор дав таку рекомендацiю, оскiльки
молочнi продукти:

156. Аптека планує розширити виробництво лiкарських засобiв. З цiєю метою придбано виробниче обладнання
на суму 7000 грн. За якою вартiстю
обладнання буде зараховане на баланс
аптеки?

A. Сповiльнюють всмоктування антибiотика
B. Збiльшують токсичнiсть антибiотика
C. Збiльшують ризик дисбактерiозу
D. Погiршують процес травлення їжi
E. Не засвоюються при прийомi антибiотика
152. Якi речовини у якостi гелеутворювачiв можуть використовуватися при
виробництвi гелiв?
A. Похiднi целюлози, карбомери
B. Крохмаль, магнiю окис
C. Полiєтиленоксиди, твердий жир
D. Глiцерин, рослиннi олiї
E. Вазелiн, ланолiн
153. Пiсля чергової iн’єкцiї iнсулiну в
хворого на цукровий дiабет стан погiршився: з’явився неспокiй, холодний пiт,
тремор кiнцiвок, загальна слабкiсть.
Оберiть засiб для невiдкладної допомоги:
A. Глюкоза
B. Гiдрокортизон
C. Бутамiд
D. Норадреналiн
E. Глiбутид
154. Провiзор, яка мала розрахунковий
стаж 7 рокiв, захворiла. Скiльки вiдсоткiв вiд суми, що нарахована за листом
непрацездатностi, вона повинна отримати?
A. 80%
B. 100%
C. 70%
D. 60%
E. 50%
155. Одним iз завдань бухгалтерського
облiку є надання iнформацiї для ефективного управлiння аптекою i така iнформацiя зорiєнтована на певних користувачiв. Вкажiть внутрiшнiх користувачiв:

A. Первiсна вартiсть
B. Справедлива вартiсть
C. Амортизацiйна вартiсть
D. Лiквiдацiйна вартiсть
E. Переоцiнена вартiсть
157. Для лiкування кропив’янки з метою усунення сверблячої висипки на
шкiрi хворому призначений димедрол.
Який механiзм забезпечує його дiю?
A.
Конкурентна
блокада
H1 гiстамiнових рецепторiв
B. Пригнiчення синтезу гiстамiну
C. Пригнiчення вивiльнення гiстамiну
D. Прискорення руйнування гiстамiну
E. Неконкурентний антагонiзм iз гiстамiном
158. У хворого вiдзначаються сухiсть
слизових оболонок i порушення сутiнкового зору. Недостатнiсть якого вiтамiну призводить до виникнення таких
симптомiв?
A. A
B. P
C. E
D. C
E. D
159. Згiдно вимог ДФУ провiзораналiтик проводить кiлькiсне визначення субстанцiї калiю бромiду методом
зворотного аргентометричного титрування (метод Фольгарда) за присутностi дибутилфталату. Як iндикатор вiн
використовує розчин:
A. Феруму (III) амонiю сульфату (залiзоамонiйний галун)
B. Калiю хромату
C. Тропеолiну 00
D. Протравного чорного
E. Фенолфталеїну
160. Провiзор-технолог приготував
20% iн’єкцiйний розчин кофеїнубензоату натрiю. Вкажiть стабiлiзатор,
необхiдний для створення оптимально-
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го значення рН:
A. 0,1 М розчин натрiю гiдроксиду
B. 0,1 М розчин кислоти хлороводневої
C. Стабiлiзатор Вебеля
D. Натрiю метабiсульфит
E. Натрiю сульфiт
161. У хворого 27-ми рокiв при лiкуваннi ангiни препаратами амiнопенiцилiнiв
розвинулась алергiчна реакцiя. З якої
групи доцiльно обрати антибiотик для
лiкування цього хворого, щоб зменшити iмовiрнiсть розвитку алергiчної реакцiї?
A. Макролiди
B. Напiвсинтетичнi пенiцилiни
C. Цефалоспорини
D. Iмiпенеми
E. Захищенi амiнопенiцилiни
162. Аптека закупила нове обладнання
та вiдразу розрахувала суму, призначену для вiдшкодування зносу цього обладнання. Як називаються грошовi кошти, якi призначенi для вiдшкодування
зносу предметiв, що належать до основних засобiв пiдприємства?
A. Амортизацiйнi вiдрахування
B. Знос
C. Вiдрахування до бюджету
D. Вiдрахування пiдрядчикам
E. Дебiторська заборгованiсть
163. Як називається явище, коли один
препарат посилює дiю iншого?
A. Синергiзм
B. Антагонiзм
C. Сенсибiлiзацiя
D. Абстиненцiя
E. Тахiфiлаксiя
164. В аптеку надiйшов рецепт для приготування мiкстури, до складу якої входить калiю бромiд 4,0, настоянка валерiани 10 мл та вода очищена 200 мл.
Вкажiть необхiдну кiлькiсть розчину
калiю бромiду 20% (1:5) для виготовлення мiкстури:
A. 20 мл
B. 4 мл
C. 10 мл
D. 30 мл
E. 40 мл
165. Фармацевт приготував препарат за
прописом:
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Rp.: Streptocidi Dermatoli ana 1,0 ВкаVaselini ad 10,0
Misce. Da. Signa. Наносити
на ураженi дiлянки шкiри.
жiть тип дисперсної системи:
A. Мазь-суспензiя
B. Мазь-розчин
C. Мазь-емульсiя
D. Мазь комбiнована
E. Мазь-сплав
166. Фармацевт приготував препарат за
прописом:
Rp.: Dimedroli 0,3
Sol. Adrenalini hydrochloridi gtts. ХХХ
Lanolini 5,0
Vaselini 10,0
Misce, ut fiat unguentum
Da. Signa. Мазь для носа.
Вкажiть рацiональний шлях введення
димедролу:
A. Розчиняють у розчинi адреналiну,
емульгують ланолiном водним
B. Розчиняють у водi очищенiй, емульгують ланолiном безводним
C. Диспергують за правилом Дерягiна з
частиною розтопленого вазелiну
D. Розтирають за правилом Дерягiна з
вазелiновою олiєю
E. Подрiбнюють зi спиртом, емульгують ланолiном
167. Фармацевт приготував порошок за
рецептом:
Rр.: Веnzylpenicyllini-natrii 100 000 ОД
Streptocidi 2,0
М.f.рulv.
D.S.:
Для вдувань.
Вкажiть кiлькiсть антибiотика, якщо 1
000 000 ОД вiдповiдає 0,6 г:
A. 0,06
B. 1,2
C. 0,18
D. 0,6
E. 2,0
168. Фармацевт готує порошки за прописом:
Rp.: Dimedroli 0,05
Glucosi 0,3
M.f.pulv.
D.t.d. № 10
S.: По 1 порошку двiчi на день.
Вкажiть розважування порошку:
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A. 0,35
B. 0,30
C. 0,25
D. 3,0
E. 3,5
169. У хворого 44-х рокiв з ревматоїдним полiартритом виникло загострення пептичної виразки шлунка. Який з
перерахованих засобiв необхiдно виключити з комплексної терапiї?
A. Iндометацин
B. Димедрол
C. Уродан
D. Анаприлiн
E. Атропiн
170. Який препарат з групи Мхолiномiметикiв необхiдно призначити
хворому з глаукомою?
A. Пiлокарпiн
B. Лiдокаїн
C. Атропiну сульфат
D. Добутамiн
E. Нiтразепам
171. Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дiї можна застосовувати при сухому кашлi?
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A. Тiоцiанат
B. Карбон (IV) оксид
C. Нiтроген (II) оксид
D. Етанол
E. Оцтову кислоту
175. Утворення нальоту у вiдновнiй
трубцi апарата Марша вважається
одним з найважливiших доказiв наявностi Арсену в мiнералiзатi. Проте при аналiзi результатiв дослiдження слiд зважати на те, що у цiй трубцi
може утворитися налiт iншої "металiчної"отрути, а саме:
A. Стибiю
B. Барiю
C. Кадмiю
D. Вiсмуту
E. Цинку
176. У чоловiка дiагностовано хворобу
Паркiнсона. Який засiб доцiльно призначити хворому?
A. Леводопа
B. Нiтразепам
C. Парацетамол
D. Амiназин
E. Анаприлiн

A. Глауцин
B. Кодеїн
C. Ацетилцистеїн
D. Амброксол
E. Мукалтин

177. Хворому з гiпотиреозом лiкар призначив препарат, який проявляє замiсну дiю. Який iз перелiчених препаратiв призначив лiкар?

172. Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову дiю. Яка лiкарська рослинна
сировина мiстить цей алкалоїд?

A. L-тироксин
B. Адреналiн
C. Мерказолiл
D. Амiодарон
E. Парацетамол

A. Трава мачку жовтого
B. Трава маклеї
C. Трава чистотiлу
D. Трава барвiнку малого
E. Листя чаю
173. Трави, в основному, заготовляють
у перiод цвiтiння рослин. Виняток становить трава череди. Коли заготовляють траву череди?
A. У фазi бутонiзацiї
B. У перiод цвiтiння рослини
C. Перед початком цвiтiння рослини
D. У перiод появи плодiв
E. У перiод зрiлих плодiв
174. Синильна кислота та її солi належать до надзвичайно токсичних речовин. В органiзмi людини вони частково знешкоджуються шляхом ферментативного перетворення на:

178. До приватної аптеки надiйшов
для реалiзацiї лiкарський препарат, дiюча речовина якого має хiмiчну назву 2-хлор-10-(3’-диметиламiнопропiл)фенотiазину гiдрохлорид. Вкажiть цей
лiкарський засiб:
A. Хлорпромазину гiдрохлорид
B. Прометазину гiдрохлорид
C. Трифторперазину гiдрохлорид
D. Клонiдину гiдрохлорид
E. Дифенгiдрамiну гiдрохлорид
179. Наприкiнцi звiтного перiоду бухгалтер пiдводить баланс, який складається з активу та пасиву. Джерела утворення господарських засобiв, якi складаються з власного капiталу, позикового (кредитiв банку) та зобов’язань перед юридичними та фiзичними особами
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- це:
A. Пасив балансу
B. Перерозподiльний прибуток
C. Оптовий товарообiг
D. Резерви
E. Рiвень собiвартостi
180. Один iз методiв одержання у заводських умовах настойок полягає в тому, що загальну кiлькiсть екстрагента
дiлять на 3-4 частини i послiдовно настоюють сировину з першою частиною
екстрагента, потiм з другою, третьою i
четвертою, щоразу зливаючи витяжку;
час настоювання при цьому залежить
вiд властивостей рослинного матерiалу.
Як називається цей метод?
A. Ремацерацiя
B. Мацерацiя
C. Перколяцiя
D. Вихрова екстракцiя
E. Мацерацiя з примусовою циркуляцiєю екстрагента
181. При приготуваннi порошкiв з ментолом для кращого подрiбнення використовують 95% спирт або ефiр в кiлькостi:
A. 10 крапель спирту на 1 г речовини
B. 30 крапель спирту на 1 г речовини
C. 2 крапель спирту на 1 г речовини
D. 8 крапель спирту на 1 г речовини
E. 20 крапель спирту на 1 г речовини
182. Кiлькiсний вмiст лiдокаїну гiдрохлориду у вiдповiдностi до вимог ДФУ
провiзор-аналiтик визначає методом:
A. Алкалiметрiя
B. Йодометрiя
C. Броматометрiя
D. Комплексонометрiя
E. Цериметрiя
183. Кiлькiсний вмiст теофiлiну у вiдповiдностi з вимогами ДФУ визначають
методом алкалiметрiї за замiсником.
Титрантом у цьому методi є розчин:
A. Натрiю гiдроксиду
B. Калiю бромiду
C. Натрiю едетату
D. Кислоти хлористоводневої
E. Амонiю тiоцiанату
184. Серед фармакогностичних методiв визначення вмiсту дiючих речовин
у лiкарськiй рослиннiй сировинi Державної фармакопеї України є показник
набухання. Цей метод можливо вико-

19

ристовувати для рослинної сировини,
що мiстить:
A. Полiсахариди
B. Iридоїди
C. Серцевi глiкозиди
D. Флавоноїди
E. Ефiрнi олiї
185. Провiзор-аналiтик визначає наявнiсть домiшки важких металiв у субстанцiях кислоти салiцилової. У вiдповiдностi до вимог ДФУ для виявлення
домiшку важких металiв вiн має використати такий реактив:
A. Тiоацетамiдний
B. Мiдно-тартратний
C. Сульфомолiбденовий
D. Цiанбромiдний
E. Кислоти метоксифенiлоцтової
186. Квiтковi пуп’янки гвоздики мiстять
ефiрну олiю та використовується для
виробництва фiтозасобiв з антисептичною дiєю. Згiдно з вимогами ДФУ,
iдентифiкацiя сировини проводиться
методом тонкошарової хроматографiї.
На хроматографiчнiй пластинцi пiсля
обробки реактивом iдентифiкують зони:
A. Євгенолу та карiофiлену
B. Кверцетину та рутину
C. Скополамiну та гiосциамiну
D. Апiгенину та лютеолiну
E. Скополетину та умбелiферону
187. Пил рослинної сировини, що мiстить сапонiни, при переробцi, сушiннi
та подрiбненнi викликає подразнення
слизових оболонок, тому слiд дотримуватись правил безпеки при роботi з:
A. Radices Glycyrrhizae
B. Radices Taraxaci
C. Radices Althaeae
D. Rhizomata Bistortae
E. Rhizomata Calami
188. Вкажiть речовину, необхiдну для
iзотонування очних крапель з левомiцетином:
A. Натрiю хлорид
B. Анальгiн
C. Калiю йодид
D. Кислота аскорбiнова
E. Глюкоза
189. Фармацевтичне пiдприємство
сформувало цiлiсний набiр ознак, який
мiстить торговельну марку, рацiональ-
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не i емоцiйне сприйняття споживачем
фiрмового стилю товаровиробника, товарної марки i самого товару, а також
заходiв по його просуванню на ринку.
Яке поняття вiдповiдає даному описанню?
A. Бренд
B. Упаковка
C. Етикетка
D. Маркування
E. Штрих-код
190. Хворому для купiрування судомного синдрому був призначений препарат
з групи бензодiазепiну. Назвiть цей препарат:
A. Дiазепам
B. Кофеїн бензоат натрiю
C. Налоксон
D. Леводопа
E. Суксаметонiй хлорид
191. У фiтохiмiчному цеху при виробництвi настоянки з лiкарської рослинної
сировини додатково вводять 5% ефiрної олiї. Вкажiть сировину, з якої виготовляють настоянку:
A. Листки м’яти перцевої
B. Трава звiробою
C. Квiти арнiки
D. Квiти календули
E. Листки беладони
192. Ампульний цех пiдприємства випускає 5% олiйний розчин токоферолу
ацетату для iн’єкцiй. Який метод ампул
рацiонально використовувати при заповненнi ампул цим розчином?
A. Шприцевий
B. Пароконденсацiйний
C. Вакуумний
D. Шприцевий i вакуумний
E. Шприцевий i пароконденсацiйний
193. При виробництвi аерозолiв застосовують пропеленти. Яку роль вiдiграють пропеленти в аерозолях?
A. Створюють тиск в упаковцi
B. Розчинники для лiкарських речовин
C. Стабiлiзатори
D. Емульгатори
E. Диспергатори
194. У кiнцi звiтного перiоду бухгалтер
має вiдобразити господарськi операцiї
за основними засобами. Сума коштiв,
яку пiдприємство передбачає отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необiгових
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активiв пiсля закiнчення термiну їх корисного використання, називається:
A. Лiквiдацiйна вартiсть
B. Первинна вартiсть
C. Амортизацiйна вартiсть
D. Переоцiнена вартiсть
E. Справедлива вартiсть
195. До аптеки надiйшли лiкарськi засоби з аптечного складу. Оберiть лiкарський засiб, який пiдлягає предметнокiлькiсному облiку в аптечних закладах:
A. Кодеїн
B. Анальгiн
C. Корвалол
D. Цитрамон
E. Бутадiон
196. У провiзора аптеки виник ролевий
конфлiкт, пов’язаний з перевантаженнями на роботi i сiмейними проблемами. Який вид конфлiкту зумовлений
тим, що до людини висуваються суперечливi вимоги вiдносно її роботи та її
наслiдкiв?
A. Внутрiшньоособистiсний
B. Мiж особистiстю i групою
C. Мiж вiддiлами аптеки
D. Мiжгруповий
E. Мiж органiзацiями
197. При вивченнi попиту на лiкарськi
засоби i товари медичного призначення
розрiзняють декiлька його видiв. Якому виду попиту вiдповiдає ситуацiя, коли бажання споживачiв неможливо задовольнити за допомогою товарiв i послуг, наявних на ринку?
A. Прихований
B. Позитивний
C. Негативний
D. Надлишковий
E. Нерацiональний
198. Оберiть серед лiкiв, що надiйшли
до аптеки, тi, при отруєннi якими у якостi антидоту застосовується унiтiол:
A. Серцевi гiкозиди
B. Амiноглiкозиди
C. Атропiну сульфат
D. Сальбутамол
E. Глiбенкламiд
199. Для облiку здiйснених в аптецi господарських операцiй використовуються синтетичнi рахунки, перелiк яких
наводиться у Планi рахункiв. Для за-
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повнення якого документу використовують залишки на першому, другому та
третьому класах рахункiв?
A. Актив балансу
B. Звiт про фiнансовi результати пiдприємства
C. Пасив балансу
D. Перший роздiл пасиву балансу
E. Четвертий роздiл пасиву балансу
200. Хворий 40-ка рокiв страждає на
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бронхiальну астму i порушення серцевого ритму у виглядi брадиаритмiї.
Препарати якої фармакологiчної групи доцiльно призначити для усунення
бронхоспазму?




A. -холiноблокатори
B. β-адреноблокатори
C. -холiномiметики
D. Антихолiнестеразнi засоби
E. Мiорелаксанти

