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1. При дослiдженi мiнералiзату на
наявнiсть iонiв барiю використали реакцiю з родозонатом натрiю. Який колiр
продукту реакцiї?
A. Червоний
B. Жовтий
C. Бурий
D. Фiолетовий
E. Синiй
2. Фармацевт готує суспензiю з гiдрофобною речовиною. Вкажiть таку речовину:
A. Ментол
B. Цинку оксид
C. Магнiю оксид
D. Бiсмуту нiтрат основний
E. Бiла глина
3. Фармацевту необхiдно приготувати
масляну емульсiю з ментолом. Вкажiть
рацiональний спосiб введення речовини:
A. Розчиняють в олiї
B. Диспергують з додаванням готової
емульсiї
C. Розчиняють у водi, призначенiй для
розчинення первинної емульсiї
D. Розчиняють у готовiй емульсiї при
нагрiваннi
E. Вводять у готову первинну емульсiю
4. Оптовою фiрмою аптецi вiдпущений ряд лiкарських засобiв: Вiкаїр табл.
N10, Вiнпоцетин табл. 5 мг N30. Вкажiть їх мiнiмальний залишковий термiн
придатностi:
A. Не менше 60%
B. Не менше 80%
C. Не менше 70%
D. Не менше 50%
E. Не менше 40%
5. У хворого на IХС через 6 мiсяцiв лiкування розвинулася толерантнiсть до
нiтратiв пролонгованої дiї. Який лiкарський препарат з нiтратоподiбним ефектом необхiдно рекомендувати у цьому
випадку?
A. Молсидомiн
B. Нiфедипiн
C. Празозин
D. Верапамiл
E. Метопролол
6. При артерiальнiй гiпертензiї прийом
лозартану протипоказаний при наступних станах:
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A. Вагiтнiсть
B. Гiперглiкемiя
C. Сечокислий дiатез
D. Гiперлiпiдемiя
E. Гiпокалiємiя
7. Фармацевтичне пiдприємство виробляє танин з рослинної сировини. Яке
з наведених нижче лiкарських рослин
може бути використано у якостi джерела?
A. Folium Rhus coriariae
B. Cortex Quercus roburis
C. Rhizoma Bergeniae crassifoliae
D. Herba Hyperici perforati
E. Radix Sanquisorbae officinalis
8. Для виявлення якого фрагменту молекули у препаратах глiкозидiв серцевої дiї групи карденолiдiв хiмiк ОТК
фармацевтичного пiдприємства проводить реакцiю з розчином натрiю нiтропрусиду у лужному середовищi?
A. П’ятичленний лактонний цикл
B. Метильна група
C. Спиртовий гiдроксил
D. Циклопентанпергiдрофенантрен
E. Дигiтоксоза
9. Для приготування сиропу використовують 82 частини цукрового сиропу, 1
частину KJ (KBr); 12 частин екстракту чебрецю i 5 частин 96% етанолу.
Як називається цей препарат?
A. Пертусин
B. Холосас
C. Амброксол
D. Бронхолiтин
E. Сироп солодковий
10. Фармацевтичне пiдприємство виробляє густий екстракт, де у якостi екстрагента використовується 0,25% розчин
амонiаку. Це густий екстракт:
A. Солодки
B. Полину
C. Валерiани
D. Чоловiчої папоротi
E. Кропиви собачої
11. Фармацевтичне пiдприємство виробляє екстракт-концентрат термопсису
сухого, у якому склад дiючих речовин
перевищує норму. Вкажiть речовину,
що використовується для розведення
екстракту:
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A. Лактоза
B. Спирт етиловий
C. Пектин
D. Вода очищена
E. Натрiю хлорид
12. Мазевий цех пiдприємства при виробленнi мазi на стадiї фасуваннi може
використати наступну апаратуру:
A. Шнековi та поршневi дозуючi машини
B. Автомат Резепiна
C. Машини роторнi
D. Машини ексцентриковi
E. Дисковi машини
13. Фiтохiмiчний цех пiдприємства виробляє рiдкi екстракти. Яку кiлькiсть
об’ємних частин рiдкого екстракту
отримають з однiєї вагової частини лiкарської рослинної сировини у вiдповiдностi з вимогами Фармакопеї?
A. 1 частина
B. 0,5 частин
C. 10 частин
D. 5 частин
E. 3 частини
14. Спецiалiст контрольно-аналiтичної
лабораторiї виконує експрес-аналiз
етазолу. Наявнiсть первинної ароматичної амiногрупи вiн пiдтвердив за допомогою лiгнiнової проби. Який реактив
можна використати у цiй реакцiї?
A. Небелений папiр
B. Бензол
C. Оцтовий ангiдрид
D. Пiридин
E. Хлороформ
15. Завiдувач-провiзор у процесi ухвалення управлiнського рiшення з удосконалення фiнансового положення
центральної районної аптеки зiбрав
релевантну iнформацiю й установив
симптоми утруднень - високi витрати
i низька рентабельнiсть. Дана дiя характеризує етап розробки рацiонального
управлiнського рiшення як:
A. Дiагностика проблеми
B. Визначення альтернатив
C. Оцiнка альтернатив
D. Вибiр альтернатив
E. Формулювання обмежень та критерiїв прийняття рiшень
16. Приготовлено 4 л розчину натрiю
бромiду 20% i розфасовано по 200 мл.
У якiй облiковiй формi вiдображується
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дана господарська операцiя?
A. Журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт
B. Реєстрацiя роздрiбних оборотiв
C. Квитанцiя на замовленi лiки
D. Зведений реєстр
E. Журнал облiку оптового вiдпуску та
розрахункiв з покупцями
17. Фармацевт простерилiзував розчини для iн’єкцiй в автоклавi. Вкажiть
спосiб контролю режиму стерилiзацiї
даного методу:
A. Термотести
B. Стабiлiзатори
C. Буфернi розчини
D. Iзотонуючi речовини
E. Антиоксиданти
18. Фармакологiчна активнiсть препаратiв кореневищ i коренiв валерiани
залежить вiд кiлькiсного вмiсту дiючих речовин, максимум яких накопичується:
A. Восени, до кiнця вегетацiї
B. Влiтку, пiд час цвiтiння
C. Влiтку, до цвiтiння
D. Взимку, пiд час спокою
E. В кiнцi лiта, на початку плодоношення
19. Препарати конвалiї травневої призначають як кардiотонiчний i седативний засiб. При заготiвлi листа конвалiї
травневої можливе потрапляння такої
домiшки:
A. Купина лiкарська
B. Наперсник пурпуровий
C. Наперсник вовнистий
D. Горицвiт весняний
E. Жовтушник розлогий
20. Рослинний лiкарський препарат
Сальвiн використовується як в’яжучий,
протизапальний i протимiкробний засiб. Джерелом для отримання цього засобу є:
A. Лист шавлiї лiкарської
B. Трава хвоща лiсового
C. Трава хвоща польового
D. Лист м’яти перцевої
E. Трава кропиви собачої
21. Який з наведених антигiпертензивних препаратiв має калiйзберiгаючу
дiю?
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A. Триамтерен
B. Фуросемiд
C. Празозин
D. Метопролол
E. Дилтiазем

A. 10%
B. 5%
C. 1%
D. 20%
E. 2%

22. Який препарат являється специфiчним антидотом при отруєннi препаратами залiза?

27. Вкажiть час стерилiзацiї 250 мл 5%
глюкози парою пiд тиском при температурi 120o C:

A. Дефероксамiн
B. Протамiну сульфат
C. Бемегрид
D. Атропiн
E. Пенiциламiн

A. 12 хвилин
B. 8 хвилин
C. 30 хвилин
D. 15 хвилин
E. 1 година

23. Для придбання канцелярських товарiв пiдзвiтнiй особi (бухгалтеру) видано
грошi з каси пiдприємства. Яким є граничний термiн подання повного звiту
пiдзвiтної особи про використання коштiв пiсля видачi їй готiвки?

28. 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. Третiй банкiвський день
B. П’ять робочих днiв
C. Десять робочих днiв
D. Тиждень
E. Такий термiн не встановлено
24. Листок непрацездатностi є пiдставою для розрахунку величини допомоги застрахованiй особi. Хто з медичних
працiвникiв НЕ МАЄ ПРАВА видати
листок непрацездатностi?
A. Приватнi лiкарi
B. Лiкуючi лiкарi державних i комунальних закладiв охорони здоров’я
C. Лiкуючi лiкарi туберкульозних диспансерiв
D.
Лiкуючi
лiкарi
протезноортопедичних стацiонарiв
E. Фельдшер у мiсцевостях, де вiдсутнiй
лiкар
25. На фармацевтичному пiдприємствi
планується випуск гетерогенних мазей.
Вкажiть апаратуру, яка необхiдна для
гомогенiзацiї мазей:
A. Трьохвалкова мазетерка, роторнопульсацiйний апарат (РПА)
B. Електропанель для плавлення основ
C. Реактор-змiшувач
D. Змiшувач з лопатевими мiшалками
E. Дезiнтегратор
26. В аптеку поступив рецепт на виготовлення стрептоцидової мазi без вказаної концентрацiї. Мазь якої концентрацiї буде готувати фармацевт?

A. 17
B. 36
C. 38
D. 40
E. 41
29. При проведеннi контролю якостi таблеток на фармацевтичних пiдприємствах проводять тест визначення мiцностi на стирання таблеток. Який прилад
використовують для проведення даного тесту?
A. Барабанний стирач
B. Кутомiр
C. Пружинний динамометр
D. Лабораторний iндикатор процесу
розпадання
E. Лабораторний iндикатор процесу
розчинення
30. Пiсля обробки сiльськогосподарських рослин жiнка померла в наслiдок
отруєння пестицидами. З якої реакцiї
починають дослiдження екстрактiв iз
бiологiчних об’єктiв на ФОС?
A. Бiохiмiчна проба
B. Реакцiя на фосфат-iон
C. Реакцiя на метоксi- або этоксi-групи
D. Реакцiя на наявнiсть атому хлору
E. Реакцiя на наявнiсть атому сiрки
31. У хiмiко-токсикологiчному аналiзi
для кiлькiсного визначення ртутi в бiологiчному матерiалi рекомендовано
екстракцiйно-фотометричний метод,
який базується на реакцiї з такою речовиною:
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A. Дитiзон
B. Сульфiд натрiю
C. Дифенiлкарбазид
D. Тiосульфат натрiю
E. Тiосечовина
32. Фармацевтовi потрiбно вiдважити
лiкарську речовину загального списку глюкозу. Яку мiнiмальну кiлькiсть глюкози можна вiдважити на ручних однограмових терезах?
A. 0,02
B. 0,01
C. 0,03
D. 0,04
E. 0,05
33. Для проведення маркетингових дослiджень по вивченню ринку споживачiв препаратiв жовчогiнної дiї регiону,
що вивчається, фiрма визначила проблему i сформулювала цiлi дослiдження. До якого етапу дослiджень їй необхiдно приступити у подальшому?
A. Збiр i аналiз вторинної iнформацiї
B. Розробка плану збору первинної
iнформацiї
C. Збiр первинної iнформацiї
D. Аналiз первинної iнформацiї
E. Складання звiту
34. Антраценпохiднi групи емодину
проявляють послаблюючий ефект.
Вкажiть, яка рослинна сировина мiстить антраценпохiднi групи емодину
у великiй кiлькостi:

4

аптеки?
A. Розрахунково-платiжна вiдомiсть
B. Товарний звiт
C. Накладна
D. Прибутковий касовий ордер
E. Видатковий касовий ордер
37. При дозуваннi невеликих кiлькостей рiдини використовують краплемiр. Вкажiть кiлькiсть крапель в 1 мл
води, очищеної за стандартним краплемiром:
A. 20
B. 50
C. 30
D. 40
E. 10
38. Лiкар виписав супозиторiї без зазначення основи. Вкажiть основу для
приготування супозиторiїв методом викачування:
A. Масло какао
B. Лазупол
C. Ланоль
D. Желатин-глiцеринова
E. Бутирол
39. Листя мучницi є уросептичним засобом. Допустимою домiшкою до цiєї
сировини є:
A. Листя брусницi
B. Листя наперсника
C. Листя скумпiї
D. Листя кропиви
E. Листя грицикiв звичайних

A. Плоди жостеру
B. Плоди бузини
C. Плоди чорної смородини
D. Плоди чорницi
E. Плоди жостеру ламкого

40. В процесi метаболiзму деяких речовин в органiзмi утворюється токсична речовина - формальдегiд. Вiн може
утворюватися з таких речовин:

35. На цей час у теорiї менеджменту видiляють чотири найважливiшi пiдходи
до управлiння. Вкажiть пiдхiд, який НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорiї менеджменту:

A. Метанол
B. Етанол
C. Резорцин
D. Iзопропiловий спирт
E. Ацетон

A. Структурний
B. Процесний
C. Системний
D. Ситуацiйний
E. Пiдхiд з позицiй видiлення рiзних
шкiл

41. При розробленнi нового лiкарського засобу фiрма-виробник може орiєнтуватися на рiзнi стратегiї використання товарних марок. Яку назву має
стратегiя, при якiй фiрма використовує
одну назву для всiх своїх препаратiв?

36.
В
аптецi
використовується
погодинно-премiальна форма оплати
працi. Який документ слiд оформити
при нарахуваннi авансу спiвробiтникам
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A. Групових марок
B. Iндивiдуальних марок
C. Марок для окремих препаратiв
D. Поєднання фiрмового iменi з iндивiдуальною маркою препарату
E. Багатомарочного пiдходу
42. Хворому прописано 3% спиртовий
розчин кислоти борної. Якої концентрацiї спирт етиловий використовується для приготування цього розчину
за вимогами нормативних документiв?
A. 70%
B. 95%
C. 90%
D. 60%
E. 40%
43. В аптецi потрiбно приготувати iн’єкцiйний розчин натрiю хлориду 10%.
Який оптимальний спосiб стерилiзацiї
повинен застосувати фармацевт?
A. В автоклавi насиченою парою пiд
тиском
B. Стерильне фiльтрування через мембранний фiльтр
C. Стерилiзацiя газами
D. Стерилiзацiя сухим жаром
E. Радiацiйна стерилiзацiя
44. Аптека з правом роздрiбної торгiвлi
впродовж звiтного перiоду здiйснювала
операцiї з придбання товару. Якi змiни в
балансi викличе дана господарська операцiя?
A. Збiльшення активу i пасиву
B. Зменшення активу i пасиву
C. Змiни тiльки в активi
D. Змiни тiльки в пасивi
E. 45. Фармацевтична фiрма планує запропонувати новi лiкарськi засоби на
iснуючому ринку. Якою маркетинговою можливiстю скористається фiрма?
A. Розширення асортименту лiкарських
засобiв
B. Бiльш глибоке проникнення на ринок
C. Розширення меж ринку
D. Диверсифiкацiя виробництва
E. Iнтеграцiя виробництва
46. Емульсiї як гетерогеннi дисперснi
системи можуть розшаровуватися пiд
дiєю рiзних чинникiв. Якi з наведених чинникiв найшвидше призводять
до розшаровування емульсiй?
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A. Додавання сильних електролiтiв
B. Розведення водою
C. Розведення олiєю
D. Додавання надлишку емульгатора
E. Додавання сиропiв
47. При визначеннi технологiчних властивостей порошкiв визначають сипкiсть. За допомогою яких приладiв визначають цей показник?
A. Вiбрацiйна лiйка
B. Набiр сит
C. Дезiнтегратор
D. Фрiабiлятор
E. Дисмембранатор
48. Виберiть препарати, сировиною для
виготовлення яких є наперсник вовнистий:
A. Лантозид
B. Корглiкон
C. Дигiтоксин
D. Адонiзид
E. Еризимiн
49. При складаннi заявки-розрахунку
для встановлення лiмiту залишку готiвки в касi бухгалтер пiдприємства повинен вказати фактичну суму касової виручки. Який перiод, що передує поданню заявки, слiд враховувати при цьому?
A. 3 мiсяцi
B. 6 мiсяцiв
C. Рiк
D. 10 днiв
E. 7 днiв
50. Хворий 67-ми рокiв з хронiчною
серцевою недостатнiстю отримує дигоксин. Для зменшення побiчної дiї дигоксину лiкар порадив його комбiнувати
з наступним препаратом:
A. Панангiн
B. Глюконат кальцiю
C. Еуфiлiн
D. Дихлотiазид
E. Кальцiю хлорид
51. У жiнки, яка тривалий час лiкується
з приводу iнфiльтративно-вогнищевого
туберкульозу, рiзко знизився слух.
Який з перерахованих препаратiв мiг
викликати таку побiчну дiю?
A. Стрептомiцин
B. Iзонiазид
C. Етамбутол
D. Рифампiцин
E. Етiонамiд
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52. Якому сульфанiламiдному препарату
вiдповiдає
хiмiчна
назва
2-[п-(о-карбоксибензамiдо)бензолсульфамiдо]-тiазол?
A. Фталазол
B. Стрептоцид розчинний
C. Сульфацил-натрiй
D. Салазопiридазин
E. Уросульфан
53. Аптеки, як юридичнi особи, для реєстрацiї в державних органах повиннi
володiти статутним капiталом. Вкажiть
суму, що iдентифiкується як статутний
капiтал:
A. Сума, що зареєстрована в установчих
документах
B. Сума необоротних активiв пiдприємства
C. Сума оборотних активiв пiдприємства
D. Сума активу пiдприємства
E. Сума заборгованостi пiдприємства
54. Якi розчини для парентерального введення з перерахованих речовин
пiдлягають спецiальному очищенню за
вiдсутностi сорту "для iн’єкцiй"?
A. Магнiю сульфат, кальцiю хлорид,
глюкоза
B. Гексаметилентетрамiн, новокаїн
C. Натрiю нiтрит, ерготал, кальцiю
хлорид
D. Аскорбiнова кислота, анальгiн
E. Желатин, новокаїн, натрiю сульфiт
55. Який препарат можна порекомендувати для симптоматичного лiкування
м’язового болю у дитини 5-ти рокiв?
A. Парацетамол
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Диклофенак натрiю
D. Iндометацин
E. Целекоксиб
56. Фармацевт для стабiлiзацiї суспензiї
використав калiйне мило. Яка речовина входить до складу суспензiї?
A. Сiрка
B. Фенiлсалiцилат
C. Ментол
D. Бiсмуту нiтрат основний
E. Камфора
57. В аптеку надiйшов рецепт на мазь.
Вкажiть спосiб введення у мазi розчинних у водi лiкарських речовин у кiлькостi бiльше 5%:
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A. Вводять за типом суспензiї з частиною розплавленої основи
B. Розчиняють у водi очищенiй
C. Розчиняють у розплавленiй основi
D. Розчиняють у придатнiй до основи
рiдинi
E. Додають у кiнцi до готової мазi
58. В аптецi iснують керiвники вищої,
середньої та низової ланки. В даному
випадку рiвнi управлiння утворюються
за рахунок:
A. Вертикального розподiлу працi
B. Горизонтального розподiлу працi
C. Вертикально-горизонтального розподiлу працi
D. Дiагонального розподiлу працi
E. Шахового розподiлу працi
59. Фармацевтичне пiдприємство планує вихiд на ринок нового лiкарського
засобу. Основною метою при цiноутвореннi фiрма визначає формування iмiджу i швидке отримання прибутку. Яку
стратегiю цiноутворення використовує
фiрма?
A. "Зняття вершкiв"
B. Проникнення
C. Наслiдування лiдера
D. Диференцiацiї цiн
E. 60. Хворому 56-ти рокiв, який хворiє
на IХС, було призначено метопролол.
Який механiзм дiї його при IХС?
A. Зменшує потребу мiокарда в киснi
B. Збiльшує потребу мiокарда в киснi
C. Розширює коронарнi судини
D. Зменшує тонус периферичних судин
E. Звужує коронарнi судини
61. Яка марка скла повинна використовуватися для виготовлення ампул для
розчину цiанокобаламiну 0,01%?
A. Свiтлозахисне нейтральне (СНС-1)
B. Нейтральне (НС-2)
C. Нейтральне (НС-1)
D. Нейтральне (НС-2А)
E. Безборне (АБ-1)
62. Фармацевт приготував мазь за прописом:
Rp.: Tannini 0,2
Lanolini 3,0
Vaselini 10,0
M. ut f. ung.
D.S. Змащувати ураженi дiлянки
шкiри.
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Який спосiб введення танiну вiн обрав?
A. Розчинив у водi, заемульгував ланолiном безводним
B. Розтер в ступцi за правилом Дерягiна
з вазелiновим маслом
C. Розчинив у розплавленому вазелiнi
D. Розтер в ступцi зi спиртом та змiшав
з основою
E. Розчинив у вазелiновому маслi
63. Яка реакцiя або метод є найбiльш
доказовим для виявлення синильної кислоти в дистилятах пiсля перегонки з
водяною парою?
A. Реакцiя утворення берлiнської блакитi
B. Реакцiя утворення роданiду залiза
C. Реакцiя утворення бензидинової синi
D. Реакцiя з пiкриновою кислотою
E. Метод мiкродифузiї
64. Провiзор аптеки вiдпускає хворому
таблетки Трамадол за повну вартiсть.
На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний цей засiб?
A. Форма 3
B. Форма 1 у двох примiрниках
C. Форма 1
D. Амбулаторним хворим не вiдпускається
E. Препарат вiдпускається без рецепту
65. Для стимулювання збуту i формування попиту на вироби медичного призначення фармацевтична фiрма "Медтехнiка"використала рiзнi матерiали.
Одним iз заходiв, що проводилися фiрмою, було розповсюдження поштою
листiвок, буклетiв, каталогiв, фiрмових
видань. Назвiть засiб розповсюдження
рекламної iнформацiї, який використала фiрма?
A. Пряма адресна реклама
B. Зовнiшня реклама
C. Реклама у пресi
D. Реклама на телебаченнi
E. Сувенiрна реклама
66. З чого найбiльш доцiльно починати
лiкування хворого, у якого вперше розвинувся напад бронхiальної астми?
A. Iнгаляцiї β2 -адреномiметика
B. Iнгаляцiї глюкокортикостероїдiв
C. Адреномiметики парентерально
D. M-холiнолiтики
E. 2 -гiстамiноблокатори
67. Хворому з гострою серцевою не-
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достатнiстю 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
68. Аптека має лiцензiю на право виготовлення лiкiв. Вкажiть документ, в
якому облiковуються прийнятi рецепти
на лiкарськi засоби iндивiдуального виготовлення:
A. Рецептурний журнал (квитанцiйна
книга)
B. Касова книга
C. Оборотна вiдомiсть
D. Книга облiку розрахункових операцiй
E. Реєстр податкових накладних
69. Провiзор-аналiтик аналiзує ксероформ. Який з наведених реактивiв вiн
може використати для iдентифiкацiї бiсмуту у складi ксероформу?
A. Натрiю сульфiд
B. Барiю хлорид
C. Амонiаку гiдроксид
D. Калiю-натрiю тартрат
E. Купруму сульфат
70. Для виготовлення на заводi галенового препарату Пертусин, що має вiдхаркувальнi властивостi, використовують екстракт трави:
A. Thymus serpyllum
B. Bursae pastoris
C. Hyperici perforati
D. Erysimi diffuse
E. Polygoni avicularis
71. На аналiз в контрольно-аналiтичну
лабораторiю надiйшов ампульний розчин ефедрину гiдрохлориду. Однiєю з
реакцiй iдентифiкацiї препарату є реакцiя з розчином калiю ферицiанiду. Що
при цьому спостерiгається?
A. Вiдчувається запах бензальдегiду
B. Видiлення бульбашок газу
C. Випадiння темно-сiрого осаду
D. Вiдчувається запах амонiаку
E. Утворення червоного забарвлення
72. Необхiдно провести судовотоксикологiчне дослiдження вмiсту
шлунку на групу "летких"отрут. При
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цьому першу фракцiю дистиляту збирають у приймач, який мiстить:
A. Розчин натрiю гiдроксиду
B. Розчин сульфатної кислоти
C. Розчин хлоридної кислоти
D. Розчин щавлевої кислоти
E. Хлороформ
73. В умовах аптеки готують очнi краплi. Розчин якої речовини НЕ IЗОТОНУЮТЬ?
A. Коларгол
B. Пiлокарпiну гiдрохлорид
C. Левомiцетин
D. Рибофлавiн
E. Цитраль
74. У фiтохiмiчному цеху пiдприємства виготовляють екстракцiйнi препарати. З якою метою застосовують
екстракти-концентрати?
A. Для швидкого приготування настоїв i
вiдварiв в аптечнiй практицi
B. Як готовi лiкарськi засоби
C. Для приготування настойок
D. Для приготування сухих екстрактiв
E. Для приготування густих екстрактiв
75. В аптеку надiйшов рецепт на приготування порошкiв iз вказiвкою лiкаря
вiдпустити порошки в желатинових капсулах. Яка речовина iз перерахованих
входить до складу цих порошкiв?
A. Етакридину лактат
B. Магнiю оксид
C. Стрептоцид
D. Димедрол
E. Глюкоза
76. В аптецi готують суспензiї. Вкажiть
речовину, з якої виготовляють суспензiю без додавання стабiлiзатора:
A. Магнiю оксид
B. Камфора
C. Сiрка
D. Ментол
E. Фенiлсалiцилат
77. Всi працiвники мають право на щорiчну професiйну вiдпустку. Яка тривалiсть додаткової вiдпустки встановлена
для аптечних працiвникiв з ненормованим робочим днем?
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A. Сiм календарних днiв
B. Не надається
C. Десять календарних днiв
D. Двадцять календарних днiв
E. Тридцять календарних днiв
78. Новостворена ринкова структура,
при якiй орган управлiння – збори власникiв, пайовий внесок може бути як
фiнансовий, так i матерiальний, а вiдповiдальнiсть здiйснюється в межах вкладеного внеску, - має назву:
A. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
B. Командитне товариство
C. Товариство з необмеженою вiдповiдальнiстю
D. Акцiонерне товариство закритого
типу
E. Акцiонерне товариство вiдкритого
типу
79. Для iзолювання отрут з рiзних об’єктiв хiмiко-токсикологiчного дослiдження використовують рiзнi методи,
якi називають прiзвищами авторiв. Iзолювання проводять з кислого, або лужного середовища, для чого використовують органiчнi, неорганiчнi кислоти, або луги. В якому з наведених методiв використовують сiрчану кислоту?
A. Крамаренка
B. Васильєвої
C. Стаса-Отто
D. Валова
E. Iзотова
80. Ефiрна олiя рози використовується
як протизапальний i спазмолiтичний
засiб. У яких видiльних утвореннях воно локалiзується?
A. Залозистi плями
B. Ефiроолiйнi залозки
C. Ефiроолiйнi вмiстища
D. Секреторнi клiтини
E. Залозистi волоски
81. Для встановлення справжностi субстанцiї лiкарської речовини, що мiстить карбонат-iон, згiдно вимог ДФУ,
провiзор-аналiтик має використати наступний реактив:
A. Кислота оцтова розведена
B. Реактив Неслера
C. Розчин калiю йодиду
D. Розчин натрiю гiдроксиду
E. Розчин натрiю хлориду
82. В контрольно-аналiтичнiй лабора-

Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2013 рiк

торiї необхiдно здiйснити аналiз препаратiв гормонiв щитоподiбної залози
(тиреоїдин). Аналiтик при їх iдентифiкацiї зобов’язаний провести реакцiю
на:
A. Органiчно зв’язаний йод
B. Ароматичну амiногрупу
C. Нiтрогрупу
D. Стероїдний цикл
E. Складноефiрну групу
83. У молекулi кортизону ацетату мiститься складноефiрна група. Для пiдтвердження наявностi цiєї групи у лiкарськiй речовинi була використана:
A. Гiдроксамова проба
B. Реакцiя Вiталi-Морена
C. Реакцiя з оксалатом амонiю
D. Мурексидна проба
E. Реакцiя з бромною водою
84. Три засновники створюють господарське товариство з гуртової реалiзацiї лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення. Яким буде це товариство?
A. Корпоративне
B. Унiтарне
C. Державне
D. Комунальне
E. Iндивiдуальне
85. Аптека проводить оптовi закупiвлi
засобiв санiтарiї та гiгiєни. Посередник
працює за угодою з виробником i проводить операцiї за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне
право збуту товарiв фiрми у певних районах. Назвiть цього посередника:
A. Оптовий агент
B. Консигнатор
C. Комiсiонер
D. Брокер
E. Дилер
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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
88. Провiзор-аналiтик пiдтверджує наявнiсть складноефiрної групи у лiкарськiй речовинi "Кальцiю пангамат"реакцiєю утворення:
A. Забарвленого гiдроксамату
B. Йодоформу
C. Маслянистого осаду
D. Мурексиду
E. Бiлого осаду
89. В контрольно-аналiтичнiй лабораторiї виконують аналiз лiкарської речовини з групи алкалоїдiв. Який з наведених лiкарських засобiв дає позитивну
реакцiю Вiталi-Морена?
A. Скополамiну гiдробромiд
B. Платифiлiну гiдротартрат
C. Хiнiну сульфат
D. Папаверину гiдрохлорид
E. Морфiну гiдрохлорид
90. Фармацевт готує настiй кореня валерiани для вiддiлення лiкарнi об’ємом
3000 мл. Вкажiть час настоювання на
воднiй банi даної кiлькостi витяжки:
A. 25 хвилин
B. 45 хвилин
C. 15 хвилин
D. 10 хвилин
E. 30 хвилин
91. Фармацевт готує супозиторiї методом виливання. Чому дорiвнює коефiцiєнт переходу вiд жирової основи до
желатиново-глiцеринової?

86. Провiзор-аналiтик КАЛ проводить
iдентифiкацiю лiкарської речовини. За
вимогами ДФУ пiд час проведення iдентифiкацiї iонiв арсену використовується розчин:

A. 1,21
B. 1,20
C. 1,31
D. 1,11
E. 1,25

A. Гiпофосфiту
B. Калiю йодовiсмутату
C. Натрiю гiдроксиду
D. Тiоацетамiду
E. Альфа-нафтолу

92. Фармацевт приготував олiйний розчин ментолу. Вкажiть температуру розчинення дiючої речовини:

87. Провiзор-аналiтик КАЛ проводить
iдентифiкацiю лiкарської речовини за
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A. 40-50o C
B. 60-70o C
C. 30-40o C
D. 70-80oC
E. 20-30o C
93. Невикористану авансову суму, видану на вiдрядження, провiзор має повернути в касу. Який документ повинен виписати касир для оприбуткування грошей у касу?
A. Прибутковий касовий ордер
B. Видатковий касовий ордер
C. Накладна
D. Авансовий звiт
E. -
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твердити наявнiсть хлорид-iону в дослiджуванiй субстанцiї?
A. Аргентуму нiтрат
B. Натрiю гiдроксид
C. Магнiю сульфат
D. Кальцiю хлорид
E. Цинку оксид
99. Пiдтвердити наявнiсть нiтрогрупи
у структурi левомiцетину можна пiсля
вiдновлення нiтрогрупи до амiногрупи
за допомогою реакцiї утворення:

A. Азобарвника
B. Гiдроксамату
C. Тiохрому
D. Флуоресцеїну
94. При проведеннi судово-токсикологiчного E. Таллейохiнiну
аналiзу у мiнералiзатi виявлений ку100. Хворому з нирковою колькою в
прум. Для попереднього виявленyя iокомплексну терапiю долучено спазмонiв Купруму у мiнералiзатi використолiтик з групи М-холiноблокаторiв, а савують:
ме:
A. Плюмбуму дiетилдитiокарбамат
A. Атропiн
B. Натрiю дiетилдитiокарбамат
B. Прозерин
C. Дитiзон
C. Галантамiн
D. Дифенiлкарбазид
D. Дитилiн
E. Дифенiламiн
E. Бензогексонiй
95. Назвiть препарат з групи тетраци101. Хворому на iнфаркт мiокарду ввоклiнiв, який призначили хворому для
дили внутрiшньовенно антикоагулянт
лiкування бронхiту:
прямої дiї:
A. Доксициклiну гiдрохлорид
A. Гепарин
B. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
B. Неодикумарин
C. Ацикловiр
C. Вiкасол
D. Iзонiазид
D. Тромбiн
E. Хiнгамiн
E. Кальцiю глюконат
96. Завдяки якому фармакологiчному
102. Для iндивiдуальної профiлактики
ефекту дiазепам застосовується для лiмалярiї було призначено препарат:
кування неврозiв?
A. Анксiолiтичний
B. Анальгетичний
C. Дiуретичний
D. Жарознижуючий
E. Антидепресивний

A. Хiнгамiн
B. Рифампiцин
C. Ампiцилiн
D. Гентамiцин
E. Бiсептол (Ко-тримаксазол)

97. Хворому з глаукомою лiкар призначив прозерин у виглядi очних крапель.
До якої фармакологiчної групи вiдноситься цей препарат?

103. Аналiтик контрольно-аналiтичної
лабораторiї виконує експрес-аналiз натрiю параамiносалiцилату. Наявнiсть
фенольного гiдроксилу пiдтверджується реакцiєю з розчином:

A. Антихолiнестеразний зворотної дiї
B. М-холiноблокатор
C. Н-холiномiметик
D. β-адреноблокатор
E. β-адреномiметик
98. Провiзор-аналiтик дослiджує субстанцiю папаверину гiдрохлориду. За
допомогою якого реактиву можна пiд-

A. F eCl3
B. NH3
C. AgNO3
D. K3 [F e(CN)6 ]
E. Концентрованої HNO3
104. На фармацевтичному пiдприємствi
одним iз методiв стерилiзацiї термола-
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бiльних речовин є метод тиндалiзацiї.
Вкажiть у чому полягає суть даного методу?
A. Триразове нагрiвання розчину до
40-60o C iз перервами на добу для термостатування
B. Автоклавування при температурi
119-121o C i тиском 1,0-1,1 атм
C. Стерилiзацiя при 100o C текучою
парою
D. Стерилiзацiя сухим жаром при 180200o C тривалий час
E. Стерилiзацiя струмом високої та
надвисокої частоти
105. Хворiй для лiкування алергiчного дерматиту призначено лоратадин.
Який механiзм протиалергiчної дiї препарату?
A. Пригнiчення Н1-гiстамiнових рецепторiв
B. Пригнiчення Н2-гiстамiнових рецепторiв
C. Блокада D4-лейкотрiєнових рецепторiв
D. Зменшення вивiльнення лейкотрiєну
E. Антисеротонiнова активнiсть
106. В аптецi виготовляють простi дозованi порошки. Яку технологiчну стадiю НЕ ПОТРIБНО здiйснювати при їх
виготовленнi?
A. Змiшування
B. Подрiбнення
C. Дозування
D. Пакування
E. Оформлення до вiдпуску
107. Який антибiотик є препаратом вибору для лiкування сифiлiсу?
A. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
B. Лiнкомiцину гiдрохлорид
C. Леворину натрiєва сiль
D. Стрептомiцину сульфат
E. Полiмiксину М сульфат
108. Яку з наведених рiдин фармацевт
повинен дозувати за об’ємом при приготуваннi рiдких лiкарських форм?
A. 20% розчин натрiю бромiду
B. Масло вазелiнове
C. Ефiр медичний
D. Олiя евкалiпту
E. Глiцерин
109. Хворому на алергiчний ринiт призначили ефедрин в краплях для носа.
Закапування препарату в нiс значно по-

11

кращило стан хворого, що спонукало
його до застосування цього засобу кожнi 2 години, але за цих умов препарат
став неефективним. Яке явище є причиною цього?
A. Тахiфiлаксiя
B. Лiкарська залежнiсть
C. Iдiосинкразiя
D. Алергiя
E. Кумуляцiя
110. Лiкар порадив вживати пiдлiтку зi
зниженим апетитом апетитний збiр наступного складу: Herba Absinthii, Herba
Millefolii. Вкажiть характернi мiкроскопiчнi ознаки Artemisia absinthium,
що вказують на наявнiсть рослини у
зборi:
A. Т-подiбнi волоски по краю листка
B. Простi та головчастi волоски
C. Багатокiнцевi, простi та вiйчастi
волоски
D. Жалкi та ретортоподiбнi волоски
E. Багатокiнцевi та головчастi волоски
111. До якої групи допомiжних речовин
вiдноситься полiвiнiловий спирт, дозволений до використання ДФУ?
A. Пролонгатори
B. Консерванти
C. Регулятори рН
D. Антиоксиданти
E. Iзотонуючi засоби
112. Цех фармацевтичного пiдприємства, що випускає аерозольнi форми,
як пропеленти використовує зрiдженi
гази. Яка iз запропонованих речовин
вiдноситься до групи зрiджених газiв?
A. Фреон
B. Азот
C. Закис азоту
D. Метиленхлорид
E. Етиленхлорид
113. Вiдбулося отруєння ацетоном. Реакцiя утворення йодоформу дала позитивний результат. Яка "летка"отрута
може заважати проведенню цiєї реакцiї?
A. Етиловий спирт
B. Хлороформ
C. Формальдегiд
D. Синильна кислота
E. Хлоралгiдрат
114. Який препарат синтетичного походження з групи гiдразидiв призначають
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при туберкульозi легень?
A. Iзонiазид
B. Рифампiцин
C. Ацикловiр
D. Метронiдазол
E. Доксициклiну гiдрохлорид
115. Який препарат показаний при передозуваннi мiорелаксантами деполяризуючого типу дiї?
A. Прозерин
B. Метопролол
C. Налоксон
D. Магнiю сульфат
E. Унiтiол
116. На аналiз одержано речовину, що має хiмiчну назву 5-нiтро-8гiдроксихiнолiн. Якiй лiкарськiй речовинi вiдповiдає ця назва?
A. Нiтроксолiн
B. Хiнгамiн
C. Нiтрофурантоїн
D. Нiтразепам
E. Хiноцид
117. Лiкар призначив хворому препарат
для лiкування кровотечi. Який саме?
A. Вiкасол
B. Iнсулiн
C. Метопролол
D. Гепарин
E. Дихлотiазид
118. 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
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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
121. Пацiєнтку 49-ти рокiв турбують
перiодичний стискаючий бiль голови в потиличнiй дiлянцi, запаморочення, пiдвищення артерiального тиску. В
анамнезi цукровий дiабет II типу. Який
дiуретичний засiб НЕ ВПЛИВАЄ на рiвень глюкози кровi?
A. Iндапамiд
B. Фуросемiд
C. Гiпотiазид
D. Етакринова кислота
E. Сечовина
122. Хворий 65-ти рокiв звернувся зi
скаргами на нудоту, блювання, загальмованiсть, появу жовтих кiл перед очима. Приймає щоденно дигоксин 0,25 мг,
аспекард 100 мг, метопролол 50 мг. Для
якого патологiчного стану характерний такий симптомокомплекс?
A. Глiкозидна iнтоксикацiя
B. Харчове отруєння
C. Синдром вiдмiни
D. Тахiфiлаксiя
E. Реакцiя гiперчутливостi
123. На фармацевтичному пiдприємствi
виготовляють таблетки, покритi плiвковою оболонкою. Яка iз запропонованих речовин використовується для
одержання водорозчинного плiвкового покриття?

119. З метою лiкування важкої форми
ревматоїдного артриту пацiєнту 43-х
рокiв призначено препарат для базової терапiї. Вкажiть його:

A. Гiдроксипропiлметилцелюлоза
B. Крохмаль
C. Цинку оксид
D. Тальк
E. Камфора

A. Метотрексат
B. Диклофенак-натрiю
C. Нiмесулiд
D. Преднiзолон
E. Метилпреднiзолон

124. Фармацевту необхiдно приготувати 10,0 г основи для очних мазей. Якi
кiлькостi ланолiну та вазелiну було використано з цiєю метою?

120. Для аналiзу маркетингових можливостей i прогнозування свого мiсця
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A. 1,0 г ланолiну безводного та 9,0
вазелiну
B. 1,0 г ланолiну безводного та 29,0
вазелiну
C. 12,0 г ланолiну безводного та 18,0
вазелiну
D. 27,0 г ланолiну безводного та 3,0
вазелiну
E. 10,0 г ланолiну безводного та 20,0
вазелiну

г
г
г
г
г

125. До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслiдок чого
свiтло-жовте забарвлення змiнюється
на оранжево-жовте. При наступному
додаваннi кислоти хлористоводневої
розчин стає знову свiтло-жовтим, а потiм оранжево-жовтим. Якi властивостi
фтивазиду пiдтверджує дана реакцiя?
A. Амфотернi
B. Окиснювальнi
C. Кислотнi
D. Основнi
E. Вiдновнi
126. При проведеннi випробувань на
чистоту в субстанцiї атропiну сульфату визначають наявнiсть домiшки стороннiх алкалоїдiв та продуктiв розкладання методом ТШХ. Хроматографiчну пластинку при цьому обприскують
розчином:
A. Калiю йодовiсмутату
B. Амонiаку
C. Нiнгiдрину
D.
Динiтрофенiлгiдразину
оцтовохлористоводневим
E. Тетрабутиламонiю гiдроксидом
127. 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
128. Бронхорозширюючий ефект при
призначеннi β2 -агонiсту короткої дiї сальбутамолу розвивається через:
A. 5-10 хвилин
B. 20-30 хвилин
C. 45-60 хвилин
D. 2-3 годин
E. 4-6 годин
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129. Вагiтна (12 тижнiв) госпiталiзована у лiкарню з симптомами гострого
циститу. Який з перерахованих антибiотикiв можна рекомендувати в даному
випадку?
A. Амоксицилiн
B. Ципрофлоксацин
C. Гентамiцин
D. Метронiдазол
E. Тетрациклiн
130. 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 у складi комбiнованої лiкарської форми?
A. Ф-1
B. Ф-3
C. Вiдпускається без рецепта
D. Ф-3 в двох примiрниках
E. На двох рецептурних бланках Ф-1 та
Ф-3
131. В примiщеннях для зберiгання лiкарських засобiв повинна пiдтримуватись певна температура i вологiсть повiтря. Вкажiть перiодичнiсть перевiрки
температурного режиму та вологостi
повiтря:
A. 2 рази на добу
B. 1 раз на добу
C. 3 рази на добу
D. 4 рази на добу
E. 1 раз на тиждень
132. Вартiсть необоротних активiв
аптечних пiдприємств може змiнюватися протягом термiну їх корисного використання. Вартiсть основних засобiв,
що складає рiзницю мiж початковою
вартiстю i сумою нарахованого зносу
за час використання засобiв, називається:
A. Залишкова
B. Амортизацiйна
C. Справедлива
D. Балансова
E. Вiдновна
133. Вiдпустки для працiвникiв аптек
подiляють на щорiчнi, додатковi, творчi, соцiальнi та вiдпустки без збереження заробiтної плати. Вкажiть загальну
тривалiсть основної та 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

A. Кульки
B. Торпедоподiбнi
C. Цилiндричнi
D. Конусоподiбнi
E. Палички

134. На наявнiсть якої аналiтикофункцiональної групи в молекулi
глюкози вказує утворення цегляночервоного осаду при взаємодiї розчину
субстанцiї з мiдно-тартратним реактивом:

139. При визначеннi доброякiсностi
ЛРС "Листя подорожника великого"за
ДФУ (Доповнення 3) встановлюють
вмiст полiсахаридiв методом, в основi
якого лежить здатнiсть цих сполук:

A. Альдегiдна
B. Естерна
C. Карбоксильна
D. Кето-група
E. Амiдна
135. Хроматографiчний аналiз широко використовується в ДФ України для
проведення iдентифiкацiї рослинної сировини та фiтопрепаратiв. Для iдентифiкацiї iндивiдуальних речовин у хроматографiчному аналiзi визначають
наступну величину:
A. Величину Rf
B. Кут обертання
C. Кут заломлення
D. Температуру кипiння
E. Температуру плавлення
136. 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
137. Фармацевт готує порошок методом "тришаровостi". Для якої речовини характерна зазначена технологiя?
A. Метиленовий синiй
B. Глюкоза
C. Магнiю сульфат
D. Кислота ацетилсалiцилова
E. Натрiю гiдрокарбонат
138. Фармацевт приготував вагiнальнi
супозиторiї. Якої форми супозиторiї вiн
приготував?

A. Осаджуватись етанолом
B. Гiдролiзувати в кислому середовищi
C. Взаємодiяти з солями важких металiв
D. Гiдролiзувати в лужному середовищi
E. Розчинятись в органiчних розчинниках
140. На лiкарськiй конференцiї запрошений клiнiчний фармацевт проiнформував про противiрусний препарат ацикловiр. Який механiзм його дiї?
A. Пригнiчує синтез нуклеїнових кислот
B. Блокує синтез клiтинної стiнки
C. Пiдвищує проникнiсть клiтинної
мембрани
D. Виявляє антагонiзм з ПАБК
E. Пригнiчує синтез бiлкiв
141. Назвiть препарат першого вибору при передозуваннi наркотичними
анальгетиками:
A. Налоксон
B. Кофеїн-бензоат натрiю
C. Дiазепам
D. Унiтiол
E. Кальцiю хлорид
142. Для лiкування набряку мозку необхiдно призначити сечогiнний засiб.
Який препарат необхiдно ввести хворому?
A. Фуросемiд
B. Гiдрохлортiазид
C. Кофеїн-бензоат натрiю
D. Дiакарб
E. Спiронолактон
143. Хворому пiсля видалення щитоподiбної залози був призначений Lтироксин. Який вид фармакотерапiї забезпечує L-тироксин?
A. Замiсна
B. Патогенетична
C. Етiотропна
D. Стимулююча
E. Профiлактична
144. Пацiєнту, який довгий час приймав
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препарат диклофенак-натрiй, сiмейний
лiкар замiсть нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало пiдставою для замiни препарату?
A. Пептична виразка шлунка
B. Бронхiальна астма
C. Сечокам’яна хвороба
D. Артерiальна гiпертензiя
E. Хронiчний гепатит
145. Салiцилова кислота та її похiднi
можуть бути причиною гострих iнтоксикацiй. При дослiдженнi салiцилатiв
методом ТШХ хроматографiчну пластинку обприскують:
A. Розчином залiза (III) хлориду
B. Реактивом Драгендорфа
C. Реактивом Фореста
D. Розчином ртутi (II) сульфату i хлороформним розчином дифенiлкарбазону
E. Реактивом Маркi
146. Бухгалтер аптеки складає баланс.
Який з перерахованих показникiв характеризує активи аптеки?
A. Дебiторська заборгованiсть
B. Довгостроковi зобов’язання
C. Товарообiг
D. Власний капiтал
E. Статутний капiтал
147. Обов’язковiй лабораторнiй перевiрцi лабораторiями з аналiзу якостi лiкарських засобiв пiдлягають:
A. Протитуберкульознi препарати
B. Ненаркотичнi анальгетики
C. Дитячi лiкарськi засоби
D. Парентеральнi лiкарськi засоби
E. Спиртовмiснi лiкарськi засоби
148. При тривалому застосуваннi фенобарбiталу в хворого з епiлепсiєю розвинулася толерантнiсть до препарату. Що
лежить в основi розвитку даного явища?
A. Прискорення бiотрансформацiї
B. Послаблення процесу всмоктування
C. Пiдвищення чутливостi рецепторiв
D. Пригнiчення бiотрансформацiї
E. Накопичення речовини в органiзмi
149. Аптека №7 поряд з торгiвельною
функцiєю виконує виробничу. Якi роботи НЕ ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ у журналi лабораторно-фасувальних робiт?
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A. Приготування лiкарських форм за
рецептом
B. Приготування напiвфабрикатiв
C. Приготування концентрованих розчинiв
D. Приготування внутрiшньоаптечної
заготiвлi
E. Процес фасування виготовленої
продукцiї на певнi кiлькостi
150. 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
151. Якi лiкарськi засоби використовують для усунення бронхоспазму?
A. β-адреномiметики
B. β-адреноблокатори
C. α-адреномiметики
D. Iнгiбiтори холiнестерази
E. М-холiномiметики
152. Пацiєнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркiнсона. Який механiзм дiї цього засобу?
A. Є попередником дофамiну
B. Є попередником стероїдних гормонiв
C. Блокує деградацiю дофамiну
D. Є попередником ацетилхолiну
E. Є симпатолiтиком
153. Трава барвiнку малого мiстить вiнкамiн, який знижує артерiальний тиск
та виявляє слабкий седативний ефект.
Представником якого класу бiологiчно
активних речовин є вiнкамiн?
A. Алкалоїди
B. Дубильнi речовини
C. Сапонiни
D. Флавоноїди
E. Антраценпохiднi
154. На фармацевтичну фабрику поступила партiя рослинної сировини: плоди – чорнi, блискучi кiстянки кулястої
форми, усерединi одна велика кiсточка,
запах слабкий, смак солодкуватий, трохи в’яжучий. Вкажiть назву цiєї сировини:
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A. Плоди черемхи звичайної
B. Плоди чорницi звичайної
C. Плоди аронiї чорноплiдної
D. Плоди жостеру проносного
E. Плоди глоду колючого

A. Синє
B. Червоне
C. Жовте
D. Коричневе
E. Синьо-зелене

155. Суплiддя вiльхи чорної мiстять дубильнi речовини i використовуються
як в’яжучий засiб. Пiдберiть аналог за
фармодiєю за вiдсутностi сировини:

160. Пацiєнту 55-ти рокiв з гострим нападом стенокардiї для його швидкого
усунення було призначено препарат з
групи органiчних нiтратiв. Визначте
цей препарат:

A. Плоди чорницi
B. Насiння льону
C. Плоди шипшини
D. Коренi алтеї
E. Плоди жостеру
156. На аналiз надiйшла лiкарська рослина з родини Гречкових. При макроскопiчному дослiдженнi встановлено: рослина трав’яниста, листки ланцетоподiбнi з червоною плямою, наявнi
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

A. Нiтроглiцерин
B. Октадин
C. Нiфедипiн
D. Празозин
E. Лабеталол
161. Хвора 17-ти рокiв скаржиться на
постiйну спрагу, сухiсть у ротi, часте сечовидiлення, пiдвищення апетиту. Глюкоза кровi - 11 ммоль/л. Лiкар дiагностував цукровий дiабет I типу. Який
препарат показаний для лiкування?
A. Iнсулiн
B. Манiнiл
C. Глiбенкламiд
D. Акарбоза
E. Аспаркам

157. Хворому 35-ти рокiв з приводу тахiкардiї був призначений пропранолол.
Яка з нижче перерахованих побiчних
реакцiй може виникнути при вживаннi
β-адреноблокатору?

162. За пiдсумками року в аптецi
був проведений аналiз фiнансовоекономiчної дiяльностi. Рiвень торгових накладень розраховувався як вiдносний показник, тобто у вiдсотковому
спiввiдношеннi суми торгових накладень до:

A. Бронхоспазм
B. Лiкарська залежнiсть
C. Кумуляцiя
D. Пiдвищення артерiального тиску
E. Закрепи

A. Загального товарообiгу
B. Прибутку
C. Рентабельностi
D. Витрат
E. Рецептури

158. За вимогами ДФУ iдентифiкацiю
солей ртутi здiйснюють шляхом взаємодiї з розчином натрiй гiдроксиду.
Осад якого кольору утворюється в результатi реакцiї?

163. Для вiдшкодування вартостi вiдпущених лiкарських засобiв покупцям
на пiльгових умовах для лiкувальнопрофiлактичного закладу виписується
рахунок. У якому документi реєструються рахунки?

A. Жовтий
B. Червоний
C. Блакитний
D. Жовто-зелений
E. Бiлий
159. За вимогами ДФУ субстанцiю йоду
iдентифiкують за реакцiєю з розчином
крохмалю. Внаслiдок взаємодiї з’являється забарвлення такого виду:

A. Реєстр виписаних рахункiв
B. Акт
C. Накладна
D. Реєстрацiя роздрiбних оборотiв
E. Касова книга
164. При облiку грошей в аптецi використовується касова книга. Яка з перерахованих операцiй по касi з готiвковими грошима НЕ ВIДНОСИТЬСЯ до
прибуткових?
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A. Видача готiвки пiд звiт
B. Оприбуткування виручки аптеки
C. Оприбуткування виручки аптечних
пунктiв i кiоскiв
D.
Повернення
недовикористаних
пiдзвiтних сум
E. Оприбуткування грошей з банку на
виплату авансу та зарплати
165.
Вiддiл
маркетингу
фармацевтичного пiдприємства "Беладона"розподiлив весь товарний асортимент в залежностi вiд темпiв росту ринкового попиту на окремi товари та вiдносно частки ринку фiрми на чотири
групи: "Зiрки", "Важкi дiти", "Дiйнi корови", "Собаки". Вiддiл маркетингу використав матрицю:
A. Бостонської консалтингової групи
B. Портера
C. Тейлора
D. Маслоу
E. Герцберга
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A. Фуросемiд
B. Спiронолактон
C. Клопамiд
D. Iндапамiд
E. Хлорталiдон
169. При застосуваннi ацетилсалiцилової кислоти у пацiєнта з’явилась кровоточивiсть слизових оболонок. З чим
пов’язане таке явище?
A. Гальмування синтезу протромбiну
B. Збiльшення всмоктування в ШКТ
C. Зменшення всмоктування в ШКТ
D. Порушення зв’язування з бiлками
E. Змiна обсягу розподiлу
170. При одночасному застосуваннi парацетамолу та ацетилцистеїну вiдбувається:

A. Зниження гепатотоксичної дiї парацетамолу
B. Зменшення протизапальної дiї парацетамолу
C. Гальмування всмоктування парацета166. Фармацевтична компанiя "AstraZeneca"вмолу
D. Збiльшення муколiтичної дiї ацетилрамках благодiйного проекту "Скажецистеїну
мо разом НI астмi!"вiдкриває в дитячих
E. Збiльшення нефротоксичностi паралiкарнях iгровi кiмнати, успiшно реалiцетамолу
зує програму боротьби з тютюнопалiнням серед молодi, розробляє методи171. При одночасному застосуваннi генчнi посiбники для школярiв зi здоровотамiцину та ацикловiру в таблетках
го способу життя. Дiяльнiсть компанiї,
збiльшується ризик:
спрямована на встановлення доброзичливих стосункiв з громадськiстю. Така
A. Нефротоксичностi
система заходiв компанiї має назву:
B. Гепатотоксичностi
C. Кардiотоксичностi
A. Паблiк рiлейшнз
D. Нейротоксичностi
B. Реклама
E. Iмовiрностi алергiчних реакцiй
C. Прямий продаж
D. Брендинг
172. При одночасному застосуваннi доE. Мерчандайзинг
ксициклiну гiдрохлориду та перорального контрацептиву спостерiгається:
167. Згiдно до вимог GMP ВООЗ чистi
примiщення для виробництва стерильA. Зниження ефективностi пероральних
ної продукцiї класифiкує у вiдповiдноконтрацептивiв
стi вимог до характеристик на класи чиB. Збiльшення ефективностi пероральстоти. Якого класу чистоти НЕ IСНУЄ
них контрацептивiв
для фармацевтичних пiдприємств?
C. Збiльшення антибактерiального
ефекту доксициклiну
A. Е
D. Зменшення антибактерiального
B. В
ефекту доксициклiну
C. С
E. D. D
E. A
173. При одночасному застосуваннi метронiдазолу та пероральних антикоа168. Який з наведених дiуретичних лiгулянтiв кумаринового ряду пацiєнта
карських засобiв НЕ БАЖАНО принеобхiдно попередити про наступний
значати хворому зi зниженою функцiпобiчний ефект:
єю слуху?
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A. Посилення дiї антикоагулянтiв та
ризик кровотечi
B. Зниження дiї антикоагулянтiв
C. Посилення ефекту метронiдазолу
D. Зниження ефекту метронiдазолу
E. Посилення нейротоксичностi
174. Аптека здiйснює обслуговування
населення за амбулаторними рецептами. Визначте, для якої групи препаратiв здiйснюється в аптецi предметнокiлькiсний облiк:
A. Кодеїн, феназепам, морфiн
B. Морфiн, анальгiн, дiазепам
C. Омнопон, преднiзолон, парацетамол
D. Аспiрин, клофелiн, фенобарбiтал
E. Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
175. Серед господарських операцiй по
надходженню товарiв вiд постачальникiв iснують iншi внутрiшньоаптечнi
операцiї, якi також збiльшують залишок товарiв в аптецi. Яка з наведених
господарських операцiй збiльшує товарний запас в аптечних закладах?
A.
Дооцiнка
по
лабораторнофасувальним роботам
B. Вибуття товарiв на господарськi
потреби
C. Втрати вiд списання
D. Недостача при iнвентаризацiї
E. Повернення товару постачальнику
176. Журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку передбачає використання принципiв систематизацiї та накопичення даних первинних документiв
управлiнського облiку. У кiнцi кожного
мiсяця кредитовi обороти iз журналiвордерiв переносяться до:
A. Головної книги
B. Журналу роздрiбних оборотiв
C. Реєстру накладних
D. Комп’ютерної системи
E. Вiдомостi
177. Для iдентифiкацiї субстанцiї лiкарського засобу провiзор-аналiтик проводить реакцiю з мiдно-тартратним реактивом (реактивом Фелiнга). На наявнiсть якої з наведених функцiональних груп вказує видимий аналiтичний
ефект?
A. Альфа-кетольна
B. Карбоксильна
C. Складно-ефiрна
D. Амiдна
E. Проста ефiрна
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178. 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
179. При встановленнi якостi жирних
олiй аналiтично-контрольна лабораторiя використовує певнi хiмiчнi показники. Наведiть хiмiчний показник, який
вказує на висихання жирних олiй:
A. Йодне число
B. Кислотне число
C. Число омилення
D. Ефiрне число
E. Перекисне число
180. Пiдприємство розширює асортимент продукцiї за рахунок впровадження у виробництво лiкарського засобу,
на який закiнчився термiн дiї патенту.
Такий лiкарський засiб називається:
A. Генеричний
B. Оригiнальний
C. Брендовий
D. Фальсифiкований
E. Патентований
181. Хворий зi стенокардiєю 70-ти рокiв прийшов з претензiєю в аптеку, що
йому вiдпустили засiб, який спричинив
сильний розпираючий бiль голови, хоча напад стенокардiї був усунений. Для
якого антиангiнального засобу характерний такий побiчний ефект?
A. Нiтросорбiд
B. Амлодипiн
C. Нiфедипiн
D. Триметазидин
E. Метопролол
182. 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. Первiсна вартiсть
B. Справедлива вартiсть
C. Амортизацiйна вартiсть
D. Лiквiдацiйна вартiсть
E. Переоцiнена вартiсть
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183. З метою розширення спектру дiяльностi аптекою №12 було придбано
виробниче обладнання. До якої групи
господарських засобiв вiдноситься виробниче обладнання?
A. Основнi засоби
B. Товар
C. Тара
D. Необоротнi матерiальнi активи
E. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
184. В процесi виробництва таблеток
на промисловому пiдприємствi використовують речовини, що полегшують їх
виштовхування з матрицi. Яку речовину використовують з цiєю метою?
A. Стеаринова кислота
B. Ультраамiлопектин
C. Альгiнова кислота
D. Iндигокармiн
E. Монопальмiтин
185. Для iдентифiкацiї натрiю цитрату
проводять реакцiю з розчином кальцiю
хлориду. При цьому спостерiгають:
A. Утворення бiлого осаду тiльки пiд
час кип’ятiння
B. Утворення осаду синього кольору
C. Утворення синього забарвлення, що
швидко зникає
D. Утворення бiлого осаду
E. Появу iнтенсивної зеленої флюоресценцiї
186. Провiзор-аналiтик до субстанцiї лiкарської речовини додав розчини алiзарину та цирконiлу нiтрату, при цьому
спостерiгається червоне забарвлення,
що переходить в жовте. Вкажiть лiкарський засiб, що аналiзують:
A. Натрiю фторид
B. Натрiю хлорид
C. Натрiю бромiд
D. Натрiю йодид
E. Натрiю тiосульфат
187. Яку вiрну вiдповiдь дав клiнiчний
провiзор-iнтерн на лiкарнянiй п’ятихвилинцi щодо механiзму протиатеросклеротичної дiї клофiбрату (фенофiбрату)?
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A. Знижує рiвень триглiцеридiв
B. Пригнiчує всмоктування холестерину
C. Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй
кишцi
D. Має антиоксидантну дiю
E. Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини
188. При проведеннi бiохiмiчного дослiдження кровi у хворого виявлено понижену кiлькiсть сироваткового залiза
кровi. Для якого захворювання характернi такi змiни?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Гострий бронхiт
C. Бронхiальна астма
D. Пневмонiя
E. Бронхоектатична хвороба
189. Хворий, який отримує лiкування з
приводу гiпертонiчної хвороби, скаржиться на покашлювання. При обстеженнi пацiєнта нiяких змiн з боку легень не виявлено. Який з наведених засобiв мiг викликати кашель?
A. Каптоприл
B. Амлодипiн
C. Гiпотiазид
D. Небiволол
E. Клофелiн
190. Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дiї можна застосовувати при сухому кашлi?
A. Глауцин
B. Кодеїн
C. Ацетилцистеїн
D. Амброксол
E. Мукалтин
191. При мiкроскопiчному аналiзi сировини в препаратi виявленi такi дiагностичнi ознаки: корок багаторядний, великi паренхiмнi клiтини, заповненi iнулiном, виразна лiнiя камбiю, великi судини, схiзогеннi вмiстилища з ефiрною
олiєю. Для якої з перехованих видiв сировини вказанi ознаки можуть служити
пiдтвердженням справжностi?
A. Rhizomata et radices Inulaе
B. Rhizomata et radices Rubiae
C. Rhizomata cum radicibus Valerianae
D. Radices Taraxaci
E. Radices Ononidis
192. Синильна кислота та її солi належать до надзвичайно токсичних речовин. В органiзмi людини вони частково знешкоджуються шляхом фермен-
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тативного перетворення на:
A. Тiоцiанат
B. Карбон (IV) оксид
C. Нiтроген (II) оксид
D. Етанол
E. Оцтову кислоту
193. 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
194. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю фталилсульфатiазолу (фталазолу). У вiдповiдностi з вимогами
ДФУ субстанцiю нагрiвають з резорцином у присутностi кислоти сiрчаної;
при наступному додаваннi розчину натрiю гiдроксиду i води утворюється:
A. Iнтенсивна зелена флуоресценцiя
B. Рясний бiлий осад
C. Червоно-фiолетове забарвлення
D. Об’ємний осад жовтого кольору
E. Iнтенсивне синє забарвлення
195. Квiтковi пуп’янки гвоздики мiстять
ефiрну олiю та використовуються 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. Евгенолу та карiофiлену
B. Кверцетину та рутину
C. Скополамiну та гiосциамiну
D. Апiгенину та лютеолiну
E. Скополетину та умбелiферону
196. Вкажiть стандартну фармакопейну
рiдину:
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A. Розчин формальдегiду 37%
B. Розчин анальгiну 3%
C. Розчин кальцiю хлориду 10%
D. Розчин кислоти борної 2%
E. Розчин фурацилiну 0,02%
197. Вкажiть сильнодiючу лiкарську рослинну сировину, з якої готують настiй
у спiввiдношеннi 1:400:
A. Листя наперстянки
B. Кореневища з корiнням валерiани
C. Корiнь алтею
D. Трава кропиви собачої
E. Листя шавлiї
198. Спiльне застосування фуросемiду з
антибiотиками групи амiноглiкозидiв
викликає:
A. Ототоксичнiсть
B. Пiдвищення артерiального тиску
C. Колiки
D. Пiтливiсть
E. Пiдвищення внутрiшньоочного тиску
199. Для облiку здiйснених в аптецi господарських операцiй використовуються синтетичнi рахунки, перелiк яких
наводиться у Планi рахункiв. Для заповнення 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
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

