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1. При проведеннi мiсцевої анесте-
зiї до розчину новокаїну додається роз-
чин адреналiну гiдрохлориду. З якою
метою це проводиться?

A. Для звуження судин
B. Для розширення судин
C. Для пiдвищення тонусу гладенької
мускулатури
D. Для зниження тонусу гладенької
мускулатури
E. Для зменшення больової чутливостi

2. Фармацевт приготував настiй корiн-
ня алтеї. У якому спiввiдношеннi вiн
узяв кiлькiсть лiкарської рослинної си-
ровини та екстрагенту?

A. 1:20
B. 1:10
C. 1:30
D. 1:100
E. 1:400

3. Наявнiсть у складi лiкарської форми
катiону залiза (II) може бути пiдтвер-
джена провiзором-аналiтиком аптеки
за допомогою розчину:

A. Амонiю сульфiду
B.Натрiю хлориду
C.Магнiю сульфату
D. Калiю бромiду
E. Натрiю фосфату

4. Пiсля iзолювання металевих отрут
методом мiнералiзацiї проводять денi-
трацiю. Назвiть найпоширенiший та
швидкий метод денiтрацiї в хiмiко-
токсикологiчному аналiзi:

A. З формалiном
B. Гiдролiзний
C. З сечовиною
D. З сульфатом натрiю
E. Дистиляцiйний

5. Контроль якостi виготовлених та-
блеток на фармацевтичному пiдпри-
ємствi включає визначення вмiсту до-
помiжних речовин: тальку та аеросилу.
Яким методом проводять таке визна-
чення?

A. Гравiметричний
B. Титриметричний
C. Фотоколориметричний
D. Спектрофотометричний
E. Хроматографiчний

6. На фармацевтичних пiдприємствах
при виробництвi цинкової мазi прово-
диться технологiчна стадiя гомогенiза-

цiї. Яку апаратуру використовують для
проведення цiєї стадiї?

A. Двох- та трьохвальцевi мазетерки,
РПА
B. Змiшувачi з якiрними мiшалками
C. Електрокотли рiзних марок
D. Котли з паровими обiгрiвниками
E. Барабаннi млинки

7. М-холiноблокатори мають вельми
широке застосування в сучаснiй пра-
ктичнiй медицинi. У якому випадку М-
холiноблокатори протипоказанi?

A.Атонiя кишечнику
B.Ниркова колька
C. Бронхiальна астма
D.Печiнкова колька
E. Виразка шлунку

8.Провiзор-аналiтик проводить iденти-
фiкацiю кислоти глутамiнової методом
тонкошарової хроматографiї. З метою
виявлення плям на хроматограмi вiн по-
винен обробити її розчином наступної
речовини:

A.Нiнгiдрин
B.Анiлiн
C.Пiридин
D. Бензальдегiд
E. Дифенiламiн

9. Провiзор-аналiтик здiйснює аналiз
10% розчину глюкози. Для кiлькiсно-
го визначення вiн використовує один
з фiзико-хiмiчних методiв, вимiрюючи
кут обертання розчину за допомогою:

A.Поляриметру
B.Потенцiометру
C. Газового хроматографу
D. Рефрактометру
E. УФ-спектрофотометру

10. Провiзор пiд час мiкроаналiзу ро-
слинної сировини встановив наступнi
ознаки: корок багаторядний, паренхiм-
нi клiтини заповненi iнулiном, чiтка лi-
нiя камбiю, схiзогеннi вмiстища з ефiр-
ною олiєю, великi судини, тому можна
зробити висновок, що це:

A. Rhizomata et radices Inula�
B. Rhizomata et radices Rubiae
C. Rhizomata cum radicibus V alerianae
D. Radices Taraxaci
E. Radices Ononidis

11. Проконсультуйте медичну сестру,
що тiльки розпочинає професiйну дi-
яльнiсть, який шлях введення НЕ є ха-
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рактерним для бензилпенiцилiну натрi-
євої солi:

A. Пероральний
B. Внутрiшньовенний
C. Внутрiшньом’язовий
D. У спинномозковий канал
E. У зовнiшнiй слуховий прохiд

12. Фармацевт приготував iн’єкцiйний
розчин з легко окислювальною речо-
виною, яка потребує стабiлiзацiї анти-
оксидантом. Вкажiть дану речовину:

A. Кислота аскорбiнова
B. Димедрол
C. Натрiю хлорид
D. Уротропiн
E. Кальцiю глюконат

13. Провiзор-аналiтик проводить кiль-
кiсне визначення одного з нижченаве-
дених препаратiв методом нiтритоме-
трiї. Вкажiть цей лiкарський засiб:

A. Норсульфазол
B.Фтивазид
C. Антипiрин
D. Хлорамiн
E. Атропiну сульфат

14. Однiєю з технологiчних стадiй при
виробництвi ферментних препаратiв є
сушка. Вкажiть найбiльш рацiональний
метод сушки:

A. Лiофiльна
B. У псевдозрiдженому шарi
C. Ультразвукова
D. Сорбцiйна
E. Терморадiацiйна

15. Фармацевтична фiрма активно ре-
кламує препарат безрецептурного вiд-
пуску в засобах масової iнформацiї: на
телебаченнi, на радiо та iн. Використо-
вується також реклама в газетах, на мi-
сцi продажу, сувенiрна. Яку стратегiю
використовує в даному випадку фiрма?

A. Стратегiя приваблювання
B. Стратегiя проштовхування
C. Стратегiя недиференцiйованого мар-
кетингу
D. Стратегiя диференцiйованого марке-
тингу
E. Концентрований маркетинг

16. Дубильнi речовини виявляють в’яз-
ку дiю та використовуються для лi-
кування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї.
Яку рослинну сировину може запропо-
нувати провiзор у даному випадку?

A. Fructus Myrtilli
B. Fructus Sambusci nigri
C. Fructus Ribes nigri
D. Fructus Rhamni catharticae
E. Fructus Frangulae

17. Iнвентаризацiя готiвки в касi апте-
ки проводиться щомiсячно. Позалiмi-
тнi залишки готiвки в касi вiдносяться
на збiльшення наступного показника:

A.Фiнансовий результат
B. Статутний капiтал
C. Кредиторська заборгованiсть
D. Зарплата касиру
E. Резервний капiтал

18.Фармацевт приготував суспензiйний
лiнiмент Вишневського. Вкажiть спо-
сiб введення ксероформу:

A. Подрiбнив у сухому виглядi, змiшав з
половинною кiлькiстю дьогтю
B.Подрiбнив зi спиртом
C. Подрiбнив у сухому виглядi, змiшав з
повною кiлькiстю дьогтю
D. Розчинив у повнiй кiлькостi олiї
E.Подрiбнив, змiшав з олiєю

19. Протягом мiсяця аптека багатора-
зово отримувала товар вiд рiзних по-
стачальникiв. Який з накопичувальних
документiв використовується для реє-
страцiї отриманого аптекою товару?

A. Товарний звiт
B. Реєстр вимог накладних
C.Журнал облiку рецептури
D. Реєстрацiя роздрiбних оборотiв
E.Прибутково-видаткова накладна

20.Наприкiнцi мiсяця в аптецi розрахо-
вується сума реалiзованої торгової на-
цiнки. Вкажiть показник, який НЕ ви-
користовується при цьому розрахунку:

A. Сума грошової готiвки в касi аптеки
B. Сума надходження товару в роздрi-
бних та оптових цiнах
C. Залишок товару на початок мiсяця в
роздрiбних цiнах
D. Залишок товару на початок мiсяця в
оптових цiнах
E. Сума реалiзацiї товару

21. Фармацевтичною фiрмою прове-
дений подiл споживачiв на групи в за-
лежностi вiд статi, вiку i розмiру сiм’ї.
Який принцип сегментування ринку лi-
карських засобiв полягає в основi тако-
го подiлу?
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A. Демографiчний
B. Географiчний
C. Соцiально-економiчний
D. Поведiнковий
E. -

22. Фармацевт приготував розчин про-
тарголу. Вкажiть особливiсть введення
протарголу:

A. Насипають тонким шаром на по-
верхню води i залишають до повного
розчинення
B. Розчиняють при збовтуваннi в темно-
му флаконi
C. Розчиняють у попередньо пiдiгрiтiй
водi
D. Диспергують з водою кiмнатної
температури
E. Розчиняють у пiдкисленiй водi

23. В аптецi приготована суспензiя
методом диспергування. Вкажiть ста-
дiю технологiї, яка була ВIДСУТНЯ в
процесi приготування даної лiкарської
форми:

A. Процiджування
B.Подрiбнення
C. Змiшування
D. Упаковка
E. Оформлення

24. Хворому виписаний рецепт на та-
блетки "Кодтерпiн". Яку гранично до-
пустиму кiлькiсть таблеток можна вiд-
пустити за рецептом?

A. 20
B. 30
C. 15
D. 12
E. 50

25. Провiзор-аналiтик визначає наяв-
нiсть вiсмут-iону згiдно АНД. Який з
приведених реактивiв вiн використо-
вує?

A. Розчин калiю йодиду
B. Розчин фенолфталеїну
C. Розчин дiетилдитiокарбамiнату
D. Розчин крохмалю
E. Розчин диметилглiоксиму

26. Визначаючи одну з можливих до-
мiшок в субстанцiї "Калiю йодид",
провiзор-аналiтик до нейтрального
розчину дослiджуваної речовини додав
розчин кислоти хлористоводневої та
розчин барiю хлориду. Який домiшок
виявляється при цьому?

A. Сульфати
B. Хлориди
C. Солi залiза (II) та (III)
D. Солi амонiю та амонiак
E. Солi важких металiв

27. Цукровий сироп фiльтрують у гаря-
чому станi з метою:

A.Прискорення процесу фiльтрацiї
B. Попередження мiкробної контамiна-
цiї
C.Попередження викристалiзацiї цукру
D. Видалення надлишку вологи
E.Пiдвищення в’язкостi сиропу

28. У фiтохiмiчному цеху отримана на-
стоянка з завищеним вмiстом дiючих
речовин. Для приведення настоянки до
стандарту необхiдно:

A. Розбавити екстрагентом до стандар-
ту
B. Вважати невиправним браком
C.Осадити надлишок дiючих речовин
D. Залишити без змiн
E.Фiльтрувати через сорбенти

29. При виготовленнi рiдких екстра-
ктiв, у вiдповiдностi до вимог фарма-
копеї, сировину i екстрагент необхiдно
брати у спiввiдношеннi:

A. 1:1
B. 1:3
C. 1:5
D. 1:10
E. 1:4

30. У хiмiко-токсикологiчному аналiзi
металевих отрут використовують реа-
кцiюМарша. За допомогою цiєї реакцiї
в мiнералiзатi можна виявити:

A.Арсен та стибiй
B.Арсен та кадмiй
C.Олово та стибiй
D. Барiй та марганець
E. Вiсмут та свинець

31. Вiдбулося отруєння леткою отру-
тою. Ураження якою леткою отру-
тою призводить до забарвлення сечi в
оливково-чорний колiр?

A.Фенол
B. Етанол
C.Ацетон
D.Метанол
E.Формальдегiд

32. Метод газорiдинної хроматографiї
використовується для iдентифiкацiї ре-
човин. Iдентифiкацiя речовин у мето-
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дi газорiдинної хроматографiї проводи-
ться за:

A. Параметрами утримування
B.Площею пiка
C. Характером нульової лiнiї
D. Висотою пiка
E. Шириною пiка на половинi його
висоти

33. У результатi торгiвельно-
господарської дiяльностi, аптекою за
звiтнiй перiод отриманий прибуток.
Вкажiть процент його оподаткування:

A. 25%
B. 20%
C. 15%
D. 10%
E. 0%

34.Аптека готує екстемпоральнi лiкар-
ськi форми. Вкажiть, ким встановлюю-
ться роздрiбнi цiни та тарифи на виго-
товленi лiкарськi засоби?

A. Аптекою самостiйно
B.Облдержадмiнiстрацiєю
C. Iнспекцiєю по цiнах
D. Iнспекцiєю по контролю якостi лiкiв
E.Мiнiстерством охорони здоров’я

35. Аерозольний цех пiдприємства за-
своює випуск нового препарату. Обе-
рiть спосiб наповнення балона пропе-
лентом (хладоном):

A. Пiд тиском
B.Пiд вакуумом
C. При атмосферному тиску
D. При пiдвищенiй температурi
E. При зниженiй температурi

36. Визначте показник рентабельностi
аптеки за умов: товарообiг - 100 тис.
грн, сума реалiзованих торгiвельних на-
кладень - 25 тис. грн, сума витрат - 10
тис. грн:

A. 15%
B. 20%
C. 10%
D. 22%
E. 25%

37. На аналiз надiйшла субстанцiя ма-
гнiю карбонату основного. При пiдки-
сленнi цiєї лiкарської речовини хлори-
стоводневою кислотою видiляється:

A. Вуглекислий газ
B. Сiрководень
C.Амiак
D. Кисень
E.Арсин

38. Провiзор-аналiтик проводить
експрес-аналiз очних крапель, що мi-
стять адреналiну гiдротартрат. Пiсля
додавання розчину хлориду залiза (III)
з’явилося смарагдово-зелене забарв-
лення, що свiдчить про наявнiсть у мо-
лекулi адреналiну:

A.Фенольних гiдроксильних груп
B.Альдегiдних груп
C.Ароматичних амiногруп
D. Складноефiрних груп
E. Карбоксильних груп

39. Хворому прописано розчин за та-
ким прописом:
Rp.: Асidi hydrochlorici 2%- 100 ml
Pepsini 2,0
Da Signa. По ст.л. 3 рази на день до при-
ймання їжi.
Як потрiбно розчинити пепсин?

A. У попередньо приготованому розчи-
нi кислоти хлоридної
B. У концентрованому розчинi кислоти
хлоридної
C. У 98 мл води очищеної
D. У 10 мл води очищеної
E. У водi очищенiй, при перемiшуваннi

40. Для визначення тотожностi препа-
ратiв, похiдних тропану, використову-
ють реакцiю Вiталi-Морена. Для цьо-
го препарати пiсля розкладання азо-
тною кислотою обробляють спирто-
вим розчином гiдроксиду калiю та аце-
тону. При цьому вiдбувається:

A. Забарвлення розчину в фiолетовий
колiр
B. Забарвлення розчину в зелений колiр
C. Видiлення бульбашок газу
D. Випадання чорного осаду
E. Випадання бiлого осаду

41. Вiдпускаючи з аптеки препарат за-
лiза для приймання всередину - феро-
плекс, слiд попередити хворого, що цей
препарат не можна запивати молоком
i вживати разом з ним молочнi проду-
кти, оскiльки при цьому:
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A. Утворюються поганорозчиннi хела-
тнi комплекси
B.Пролонгується дiя препаратiв залiза
C. Пiдсилюється активнiсть препарату
D.Швидше всмоктується препарат
E. Прискорюється виведення препарату

42. У хворої 36-ти рокiв виявлено ати-
пову позагоспiтальну пневмонiю, яка
викликана хламiдiйною iнфекцiєю.
Який антибактерiальний засiб доцiль-
но рекомендувати в даному випадку?

A. Рокситромiцин
B.Ампiцилiн
C. Пенiцилiн
D. Цефуроксим
E. Ванкомiцин

43. У хворого похилого вiку дiагно-
стовано госпiтальну пневмонiю. Лiку-
ється гентамiцином. Яка побiчна дiя
найбiльш часто зустрiчається при ви-
користаннi антибiотикiв цiєї групи?

A. Ототоксична дiя
B. Гематотоксична дiя
C. Псевдомембранозний колiт
D. Ураження печiнки
E. Тромбофлебiт

44. В аптеку звернувся хворий iз силь-
ним сухим кашлем. Який лiкарський за-
сiб Ви порекомендуєте вжити хворому
з метою пригнiчення непродуктивного
кашльового рефлексу?

A. Лiбексин
B. Трипсин
C. Ацетилцистеїн
D. Калiю йодид
E. Натрiю гiдрокарбонат

45. Вiдповiдно до дiючого законодав-
ства, в Українi на деякi лiкарськi засоби
та вироби медичного призначення вве-
дено державне регулювання цiн. Яка
гранична торгiвельна надбавка (нацiн-
ка) встановлена для лiкiв, якi закупо-
вуються державними та комунальними
закладами охорони здоров’я за бюдже-
тнi кошти?

A.Не вище 10% оптової цiни виробника
B.Не вище 15% оптової цiни виробника
C. Не вище 30% оптової цiни виробника
D.Не вище 35% оптової цiни виробника
E.Не вище 25% оптової цiни виробника

46. Фiтохiмiчний цех фармацевтичного
пiдприємства виробляє настоянку ва-
лерiани iз свiжої сировини. Вкажiть те-
хнологiчнi особливостi виготовлення

даного препарату:

A. Готується на 70% етанолi у спiввiдно-
шеннi 1:5
B. Готується на 70% етанолi у спiввiдно-
шеннi 1:10
C. Готується на 90% етанолi у спiввiдно-
шеннi 1:5
D. Готується на 90% етанолi у спiввiдно-
шеннi 1:10
E. Готується на 95% етанолi у спiввiдно-
шеннi 1:10

47. Хворий на гiпертонiчну хворобу
тривалий час приймав антигiпертен-
зивний препарат, який раптово припи-
нив вживати. Пiсля цього стан хворого
погiршився, розвинувся гiпертензивний
криз. До якої категорiї належить ця по-
бiчна дiя?

A. Синдром вiдмiни
B. Кумуляцiя
C. Толерантнiсть
D. Сенсибiлiзацiя
E. Залежнiсть

48. Фiтохiмiчний цех виробляє густi та
сухi екстракти. З якою метою вико-
ристовують прилади пiд вакуумом для
згущення витяжок?

A. З метою збереження дiючих речовин
B. Для скорочення термiну сушки
C. Для часткового виведення екстраген-
та
D. З метою виключення дiї атмосфер-
ного тиску
E. З метою пiдвищити потужнiсть при-
ладу

49. Провiзор-аналiтик дослiджує до-
броякiснiсть глiцерину у вiдповiдностi
до вимог ДФУ. За допомогою рефра-
ктометра вiн вимiряв:

A.Показник заломлення
B. Кут обертання
C. Температуру плавлення
D. Густину
E. В’язкiсть

50.Провiзор-аналiтик визначає в лiкар-
ськiй речовинi домiшок солей амонiю
за методом В. Наявнiсть домiшку вiн
встановлює за появою сiрого забарв-
лення:
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A. Срiбно-марганцевого паперу
B. Куркумового паперу
C. Свинцево-ацетатного паперу
D. Ртутно-бромiдного паперу
E. Йодкрохмального паперу

51. У весняний перiод багато хворих
скаржаться на явища авiтамiнозу. Яку
рослинну сировину може рекомендува-
ти провiзор у цьому випадку?

A. Folium Urticae
B. Folium Althaeae
C. Folium Menthae
D. Folium Farfarae
E. Folium Salviae

52. Для профiлактики грипу слiд реко-
мендувати лiкарську рослинну сирови-
ну, багату на аскорбiнову кислоту. Вка-
жiть, яку рослинну сировину може ре-
комендувати провiзор у такому випад-
ку:

A. Fructus Ribes nigri
B. Fructus Crataegi
C. Fructus Aroniae
D. Fructus Rhamni catharticae
E. Fructus Myrtilli

53. Маркетологу оптово-роздрiбної
фармацевтичної фiрми необхiдно ви-
значити, яким чином змiниться обсяг
попиту при зростаннi цiни на 10%,
якщо вiдомо що коефiцiєнт еластично-
стi дорiвнює 1?

A. Знизиться на 10%
B. Зросте на 10%
C. Знизиться на 1%
D. Зросте на 1%
E. Не змiниться

54. З метою пiдвищення ефективностi
роботи завiдуючий аптекою проводить
аналiз торгових накладень. Вкажiть,
який показник впливає на суму реалi-
зованих торгових накладень:

A. Об’єм товарообiгу за перiод, що
аналiзується
B. Сума витрат за перiод, що аналiзує-
ться
C. Сума податку на додану вартiсть
D. Величина середнього товарного
запасу
E. Розмiр податкових вiдрахувань

55. До завiдуючого аптекою звернувся
студент-практикант з проханням поя-
снити структуру роздрiбної цiни лiкiв
iндивiдуального приготування. Така цi-
на складається з:

A. Вартостi iнгредiєнтiв, упаковки та
тарифу
B. Вартостi iнгредiєнтiв i упаковки
C. Вартостi iнгредiєнтiв i прибутку
D. Вартостi упаковки i тарифу
E. Вартостi iнгредiєнтiв i торгової на-
цiнки

56. Пiд час хiмiко-токсикологiчного
аналiзу сечi був виявлений екгонiн. Про
отруєння якою речовиною це свiдчить?

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

57. Яка речовина буде заважати при
проведеннi реакцiї йодоформної про-
би для виявлення етилового спирту в
бiологiчному матерiалi?

A.Ацетон
B.Метанол
C. Iзоамiловий спирт
D.Фенол
E.Формальдегiд

58. Для лiкування верхнiх дихальних
шляхiв використовують рослинну сиро-
вину, яка мiстить слиз. Джерелом цього
класу сполук є:

A. Radix Althaeae
B. Radix Inulae
C. Radix Ipecacuanhae
D. Radix Rhodiolae
E. Radix Belladonnae

59. У хворого 30-ти рокiв розвинувся
гострий пiєлонефрит. Який з наведених
препаратiв має нефротоксичну дiю?

A. Гентамiцин
B. Еритромiцин
C.Ампiцилiн
D. Ровамiцин
E.Пенiцилiн

60. Для приготування лiкарських засо-
бiв використовують розчини високомо-
лекулярних сполук. Яку технологiчну
операцiю слiд попередньо провести для
приготування розчинiв обмежено набу-
хаючих речовин?
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A. Залити оптимальною кiлькiстю води
очищеної для набухання
B. Розчинити в невеликому об’ємi ки-
слоти хлоридної
C. Розчинити у водi очищенiй, профiль-
трованiй
D. Розтерти з невеликим об’ємом води
очищеної
E. Розчинити у водi очищенiй при нагрi-
ваннi

61.При виробництвi аерозолiв застосо-
вують рiзнi групи пропелентiв. Якi з
пропелентiв вiдносяться до легко ле-
тких органiчних розчинникiв?

A.Метиленхлорид, етиленхлорид
B.Азот
C. Дiоксид вуглецю
D. Хладони (фреони)
E. Пропан, бутан

62. Провiзор-аналiтик виконує iденти-
фiкацiю сульфанiламiдних препаратiв.
Який iз наведених лiкарських засобiв
можна iдентифiкувати за фталевою ки-
слотою, що утворюється пiсля гiдролi-
зу?

A. Фталазол
B. Етазол
C. Сульфадимезин
D. Сульгiн
E. Норсульфазол

63. На аналiз надiйшла субстанцiя
анальгiну. Оберiть метод, за допомо-
гою якого можна визначити кiлькiсний
вмiст анальгiну:

A. Йодометрiя
B.Ацидиметрiя
C. Алкалiметрiя
D. Комплексонометрiя
E. Перманганатометрiя

64. Виявленню iонiв цинку в мiнералi-
затi заважають iони деяких iнших ме-
талiв. Тому цинк вiддiляють вiд мiнера-
лiзату переведенням його в:

A. Дiетилдитiокарбамат
B. Дитизон
C. Гексацiаноферат (II)
D. Сульфiд
E. Тетрародонамеркуроат

65. Лiкарську рослинну сировину гори-
цвiту весняного використовують для лi-
кування захворювань серця. Що є сиро-
виною цiєї рослини?

A. Трава
B. Суцвiття
C. Листки
D. Коренi
E. Квiтки

66. Вкажiть, яку технологiю застосував
фармацевт для приготування розчину
крохмалю:

A. Змiшав з холодною водою, вилив у
кип’ячу воду та прокип’ятив протягом
1-2-х хвилин
B. Змiшав з гарячою водою, вилив у
холодну воду
C. Розчинив у холоднiй водi, потiм
нагрiв
D. Розчинив у флаконi для вiдпуску в
свiжоперегнанiй, вiдфiльтрованiй водi
очищенiй
E. Розчинив у киплячiй водi

67. У першiй фазi бiотрансформацiї
ксенобiотики можуть окислюватися,
вiдновлюватися, гiдролiзуватися, де-
залкiлюватися, дезамiнуватися, десуль-
фуватися. Яким чином в органiзмi вiд-
бувається перетворення кодеїну в мор-
фiн?

A.O-дезалкiлювання
B. N-дезалкiлювання
C. S-дезалкiлювання
D. Дезамiнування
E. Десульфування

68. До аптеки надiйшов рецепт на та-
блетки алнагону. Яка норма вiдпуску
цього препарату?

A. 20 таблеток
B. 10 таблеток
C. 12 таблеток
D. 25 таблеток
E. 50 таблеток

69.Завiдуючий рецептурно-виробничим
вiддiлом аптеки має отримати товар на
аптечному складi. Йому була виписана
довiренiсть. Який термiн дiї довiреностi
на отримання ТМЦ?

A. 10 днiв
B. 5 днiв
C. 15 днiв
D. 20 днiв
E. 30 днiв

70. При тривалому прийомi антацидiв,
що мiстять алюмiнiй, вiдзначається:
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A. Ураження кiсткової тканини
B. Зниження слуху
C. Полiурiя
D. Слинотеча
E. Гiперхолестеринемiя

71. Хворий придбав в аптецi нiтроглi-
церин. Про який найбiльш поширений
побiчний ефект даного препарату по-
винен попередити провiзор хворого?

A. Головний бiль
B. Гiпертензiя
C. Дизурiя
D. Сухiсть у ротi
E. Гiперглiкемiя

72. До аптеки надiйшов план заготiвлi
ЛРС трави деревiю звичайного. Який
вид цiєї рослини допускається до засто-
сування в медицинi?

A. Achillea millefolium L
B. Achillea micranta L
C. Achillea nobilis L
D. Achillea setacea Waldst. et Kit
E. Achillea pannonica L

73. Виготовляються краплi для внутрi-
шнього застосування зi складом: адонi-
зиду 5 мл, настоянки конвалiї та вале-
рiани порiвну по 10 мл, ментолу 0,1 г,
калiю бромiду 2,0 г. Калiю бромiд рацi-
онально розчинити:

A. У адонiзидi
B. У настоянцi конвалiї
C. У настоянцi валерiани
D. У сумiшi настоянок
E. Ввести у флакон для вiдпуску в
останню чергу

74. Провiзор виявив несумiснiсть у мiк-
стурi наступного складу:
Rp.: Dimedroli 0,3
Barbitali natrii 2,0
Aquae purificatae 150 ml
M.D.S. По 1 ст. ложцi на нiч.
Вкажiть, якими повиннi бути дiї провi-
зора?

A. Лiкарський препарат вiдпуску не
пiдлягає
B. Замiна реакцiйно-здатного компо-
нента на фармакологiчний аналог
C. Роздiльне розчинення з наступним
об’єднанням
D. Окремий вiдпуск одного з компонен-
тiв
E. Введення в пропис допомiжних речо-
вин

75. Похiднi алiзарину здатнi розчиня-

ти оксалатнi та фосфатнi солi каменiв,
що утворилися в нирках. Джерелом для
одержання нефролiтичних препаратiв
являється:

A. Rhizomata et radices Rubiae
B. Rhizomata et radices Sanguisorbae
C. Rhizomata cum radicibus V alerianae
D. Radix Rhodiolae
E. Radix Belladonnae

76. Кореневища та коренi родiоли ро-
жевої використовуються для отриман-
ня препаратiв тонiзуючої та стимулю-
ючої дiї. Стандартизацiя сировини про-
водиться за вмiстом:

A. Родiолозиду
B.Аралозидiв
C. Iзофлавоноїдiв
D.Арбутину
E. Гiперозиду

77.Дитина вилила на себе концентрова-
ну сульфатну кислоту. Сорочечку надi-
слано на дослiдження. Яким методом
треба iзолювати цю речовину?

A.Настоювання з водою
B.Перегонки з водяною парою
C.Мiнералiзацiї
D. Екстракцiї бензолом
E. Екстракцiї органiчними розчинника-
ми

78. З метою iдентифiкацiї кислоти
ацетилсалiцилатної проводять її гiдро-
лiз. Який iз реактивiв використовується
для iдентифiкацiї продуктiв гiдролiзу?

A. Хлорид залiза (III)
B. Сульфат магнiю
C.Нiтрат натрiю
D.Молiбдат амонiю
E.Фосфат калiю

79. Фармацевт готує вагiнальнi супози-
торiї методом виливання. Вкажiть гi-
дрофiльну основу, яку вiн може вико-
ристати:

A.Полiетиленоксидна
B.Масло какао
C. Вiтепсол
D. Твердий жир
E. Бутирол

80. Хворому на гiпертонiчну хворобу
було призначено лiзиноприл. Вкажiть
механiзм гiпотензивної дiї цього препа-
рату:
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A. Iнгiбування ангiотензинперетворю-
ючого ферменту
B. Блокування α1-адренорецепторiв
C. Пряма мiотропна дiя
D. Збудження β2-адренорецепторiв
ЦНС
E. Блокада кальцiєвих каналiв

81. Хвора доставлена до стацiонару iз
гiпертензивним кризом. Який препарат
слiд їй призначити для його усунення?

A.Магнiю сульфат
B. Дiгоксин
C. Нiтроглiцерин
D. Спiронолактон
E. Промедол

82.Фармацевт приготував 10,0 тритура-
цiї атропiну сульфату (1:100). Вкажiть,
яку кiлькiсть атропiну сульфату та на-
повнювачу вiн взяв:

A. 0,1 та 9,9
B. 1,0 та 9,0
C. 0,01 та 9,99
D. 0,1 та 99,9
E. 0,01 та 0,9

83. Фармацевт приготував розчин ета-
кридину лактату. Яку особливiсть роз-
чинення цiєї речовини вiн використав?

A. Розчинив у гарячiй водi
B. Розчинив при розтираннi
C. Додав стабiлiзатор
D. Розчинив у холоднiй водi
E. Розчинив у свiжоперегнанiй водi

84. Фармацевт приготував 2% розчин
коларголу. Яку технологiю вiн обрав?

A. Розчинив при розтираннi з водою в
ступцi
B. Розчинив у флаконi для вiдпуску в
водi очищенiй
C. Насипав на поверхню води i залишив
до повного розчинення
D. Розчинив у гарячiй водi в пiдставцi
E. Розчинив при розтираннi зi спиртом у
ступцi

85.Нафонi прийому алкоголю в хворо-
го, який отримує амiназин для лiкуван-
ня психозу, виникло рiзке пригнiчення
центральної нервової системи. З чим це
може бути пов’язане?

A. Потенцiювання ефектiв
B. Звикання
C. Тератогенна дiя
D. Алергiя
E. Iдiосинкразiя

86. У процесi управлiння органiзацiєю
слiд враховувати вплив зовнiшнього
середовища. Який фактор зовнiшньо-
го середовища є фактором непрямого
впливу на органiзацiю?

A. Стан економiки
B. Споживачi
C. Конкуренти
D. Законодавство та державнi органи
E.Постачальники

87. Перевiрка однорiдностi змiшування
лiкарської форми є складовою части-
ною внутрiшньоаптечного контролю:

A.Органолептичного
B.Опитового
C.Фiзичного
D.Повного хiмiчного
E. Якiсного хiмiчного

88.Перевiрка правильностi всiх вагови-
мiрювальних приладiв та дотримання
термiнiв їх таврування до початку iн-
вентаризацiї входить в обов’язки:

A. Iнвентаризацiйної комiсiї
B.Матерiально-вiдповiдальних осiб
C. Завiдувача аптеки
D. Власника пiдприємства
E.Провiзора-аналiтика

89.В аптеку надiйшов рецепт на розчин
для iн’єкцiй. Вкажiть, яку iз перелiче-
них лiкарських речовин не можна пiд-
давати тепловiй стерилiзацiї:

A. Гексаметилентетрамiн
B.Новокаїн
C. Глюкоза
D. Кальцiю хлорид
E. Дибазол

90. Пiд час вiдпуску антигiстамiнного
препарату дипразину, який призначе-
ний хворому з метою симптоматично-
го лiкування алергiї, провiзор повинен
попередити пацiєнта, що пiд час засто-
сування вказаного препарату не можна
вживати алкоголь, тому що:

A. Потенцiюється пригнiчуюча дiя на
ЦНС
B.Потенцiюється подразлива дiя препа-
рату на слизову шлунка
C. Можливе рiзке пiдвищення артерi-
ального тиску
D. Можливий розвиток гепатотокси-
чного ефекту
E. Можливе посилення симптомiв алер-
гiї
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91. Хворому 56-ти рокiв для лiкування
гiпертонiчної хвороби призначенi iнгi-
бiтор АПФ та калiйзберiгаючий дiуре-
тик. Така комбiнацiя:

A. Нерацiональна, оскiльки збiльшує-
ться ризик розвитку гiперкалiємiї
B. Рацiональна, оскiльки зменшується
ризик розвитку гiпокалiємiї
C. Рацiональна, оскiльки потенцiюється
гiпотензивна дiя iАПФ
D. Нерацiональна, оскiльки знижується
гiпотензивна дiя iАПФ
E. Нерацiональна, оскiльки збiльшу-
ється ризик розвитку ортостатичного
колапсу

92. "Сiрий синдром"новонароджених
(падiння температури нижче нормаль-
ної, ацидоз, дихальнi розлади, сiре за-
барвлення шкiри, колапс) розвивається
при застосуваннi антибiотика:

A. Левомiцетин
B. Тетрациклiн
C. Гентамiцин
D. Ципрофлоксацин
E. Еритромiцин

93. Для лiкування гiпертонiчної хворо-
би призначають дiуретики. Який дiуре-
тик не вимагає сполучення з препара-
тами калiю?

A. Триамтерен
B. Клопамiд
C. Дихлотiазид
D. Фуросемiд
E. Етакринова кислота

94. З кореня вовчуга отримують насто-
янку, яка використовується для лiку-
вання гемороїдальних кровотеч. Iден-
тифiкацiю iзофлавоноїдiв у сировинi
проводять за допомогою:

A. Хроматографiчного методу
B.Цiанiдової проби
C. Гемолiтичного iндексу
D. Бiологiчної стандартизацiї
E. Пiнного числа

95. Квiтки глоду використовуються для
виробництва кардiотонiчних засобiв.
При заготiвлi цiєї сировини можливе
потрапляння домiшок у виглядi квiток:

A. Терну
B.Жостеру
C. Черемшини
D.Шипшини
E. Бузини

96. Листя сiни використовуються як
проносний засiб. Фiльтрувати настої та
вiдвари цiєї сировини слiд у холодно-
му виглядi, щоб запобiгти потраплян-
ню наступних подразнюючих речовин:

A. Смолистих
B. Дубильних
C.Фенольних сполук
D. Вiтамiнiв
E. Гiрких

97. Пiд час проведення iнструктажу по
заготiвлi та сушiнню квiток ромашки
аптечної слiд вказати на особливостi
сушiння цiєї сировини, якi полягають у
тому, що сировину сушать при темпера-
турi:

A. 25 − 350C
B. 10 − 150C
C. 50 − 600C
D. 70 − 750C
E. 80 − 850C

98. Ви - спiвробiтник аптечного складу.
При внесеннi в комп’ютер дiуретичних
препаратiв, що надiйшли, вкажiть, до
якої групи вiдноситься препарат гiдро-
хлортiазид?

A. Тiазиднi
B. Iнгiбiтори карбоангiдрази
C. Калiйзберiгаючi
D.Петльовi
E.Осмотичнi

99. Провiзор-аналiтик дослiджує до-
броякiснiсть оксиду магнiю легкого у
вiдповiдностi до вимог ДФУ. За допомо-
гою якого реактиву вiн визначив наяв-
нiсть у ньому домiшки солей кальцiю?

A.Амонiй оксалат
B. Барiю сульфат
C. Срiбла нiтрат
D. Калiю фероцiанiд
E.Натрiю сульфiд

100. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї на аналiз надiйшла субстанцiя
натрiю тетраборату. У вiдповiдностi до
вимог ДФУ кiлькiсний вмiст натрiю те-
траборату можна визначити таким ме-
тодом:

A.Алкалiметрiя
B.Йодометрiя
C.Нiтритометрiя
D. Броматометрiя
E.Йодхлорометрiя

101. На аналiз до контрольно-
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аналiтичної лабораторiї надiйшла суб-
станцiя натрiю цитрату. За допомогою
якого реактиву ДФУ рекомендує ви-
значати катiон натрiю в дослiджуванiй
речовинi?

A. Калiй пiроантимонат
B. Калiй нiтрат
C. Калiй гiдроксид
D. Калiй тетрайодомеркурат
E. Калiй хлорид

102. Провiзор-аналiтик визначає до-
броякiснiсть тiамiну гiдробромiду згi-
дно вимог ДФУ. Який допомiжний ре-
актив вiн використовує пiд час визна-
чення домiшки сульфатiв у цьому пре-
паратi?

A. Оцтова кислота
B.Азотна кислота
C. Сiрчана кислота
D. Бензойна кислота
E. Салiцилова кислота

103. Вид пiдприємницької дiяльностi,
що вивчається, характеризується тим,
що визначальну роль у ньому вiдi-
грають торгiвельно-обмiннi, товарно-
грошовi операцiї, угоди з продажу. До
якого напрямку пiдприємницької дiяль-
ностi вiдноситься цей вид дiяльностi?

A. Комерцiйна
B. Виробнича
C. Фiнансова
D. Консалтингова
E. Лiзингова

104. Фармацевтична фiрма планує ви-
пуск нової лiкарської речовини. Який
метод цiноутворення дозволить визна-
чити мiнiмально допустиму цiну i об’єм
виробництва, необхiдний для отриман-
ня прибутку?

A.Метод беззбитковостi
B.Метод запечатаного конверту
C. Витратний метод
D. Визначення цiни з орiєнтацiєю на
попит
E. Визначення цiни з орiєнтацiєю на
конкурентiв

105.Пiдприємець створює структурний
пiдроздiл аптеки - аптечний кiоск на
територiї ЗАТ "Чумак". Яку площу не-
обхiдно орендувати пiдприємцю?

A.Не менше 8 �2

B.Не менше 22 �2

C.Площа не обмежується
D.Не менше 18 �2

E. -

106. Фармацевту необхiдно приготува-
ти розчин глюкози для iн’єкцiй. Який
стабiлiзатор потрiбно використати?

A. Стабiлiзатор Вейбеля
B. Розчин натрiю хлориду
C. Розчин кислоти хлористоводневої
D. Розчин натрiю нiтрату
E. Розчин натрiю сульфату

107.При приготуваннi крапель з менто-
лом та фенiлсалiцилатом у вазелiновiй
олiї, фармацевт отримав небажану ев-
тектичну сумiш. Який технологiчний
прийом повинен був зробити фарма-
цевт?

A. Розчинити їх по черзi
B. Сумiш пiдiгрiти
C. Додати стабiлiзатор
D. Замiнити один з iнгредiєнтiв
E. Вiдмовитись вiд виготовлення лiкiв

108. При виготовленнi цiєї лiкарської
форми фармацевт повинен розчинити
лiкарську речовину в половиннiй кiль-
костi води очищеної, профiльтрувати
через попередньо промитi фiльтр та
ватний тампон у флакон для вiдпуску,
додати решту води через фiльтр. Вка-
жiть, для якої лiкарської форми ця те-
хнологiя є рацiональною:

A.Очнi краплi
B. Суспензiї
C. Емульсiї
D.Мiкстури
E. Сиропи

109. Фармацевт готує препарат за про-
писом:
Rp.: Natrii hydrocarbonatis 2,0
T-rae Valerianae 6 ml
Aquae purificatae 10 ml
M.D.S. По 1ст. ложцi 3 рази на день.
Вкажiть тип дисперсної системи:

A.Опалесцентна мiкстура
B. Розчин ВМС
C. Емульсiя
D. Колоїдний розчин
E. Справжнiй розчин

110. Який реактив, згiдно вимог Дер-
жавної фармакопеї України, викори-
стовується при визначеннi домiшки
альдегiдiв у субстанцiї глiцерину?
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A. Розчин пара-розанiлiну
B. Розчин кислоти сульфанiлової
C. Розчин амонiю оксалату
D. Розчин сечовини
E. Розчин крохмалю

111.На лiкарський препарат закiнчився
термiн дiї патентного захисту, i тому вiн
не є винятковою власнiстю фармацев-
тичної компанiї-розробника, i може ви-
роблятися будь-якою фармацевтичною
фiрмою. Такий препарат називається:

A. Генерик
B.Фальсифiкований
C. Оригiнальний
D. Унiкальний
E. Синтетичний

112. У лiкаря-стоматолога виникла по-
треба у зменшеннi салiвацiї в хворого
пiд час операцiї. Препарат якої фар-
макологiчної групи вiн використав для
цього?

A.М-холiноблокатори
B.М-холiномiметики
C. Адреномiметики
D. Адреноблокатори
E.М,Н-холiномiметики

113. Для дослiдження очного дна необ-
хiдно розширити зiницю. Який препа-
рат для цього використовується в клi-
нiцi?

A. Атропiну сульфат
B.Пiлокарпiну гiдрохлорид
C. Пiрензепiн
D. Прозерин
E. Анаприлiн

114. Товарний асортимент - це суку-
пнiсть асортиментних груп товарiв, що
їх пропонує пiдприємство. Показник,
який вiдображає кiлькiсть позицiй у ко-
жнiй асортиментнiй групi, називається:

A. Глибина товарного асортименту
B.Ширина товарного асортименту
C. Насиченiсть товарного асортименту
D. Асортимент товару
E. Зiставленiсть товарного асортименту

115. Лiкарська рослинна сировина,
отримана вiд постачальника згiдно з
рахунками-фактурами, облiковується
в аптецi як товар. За якими цiнами здiй-
снюється її вiдпуск?

A. Роздрiбнi
B. Заготiвельнi
C.Оптовi
D. Регульованi
E.Цiни виробника

116. Фармацевт приготував 180 мл на-
стою трави конвалiї. Вкажiть кiлькiсть
сировини, що необхiдна для приготу-
вання цього лiкарського препарату:

A. 6, 0
B. 10, 0
C. 18, 0
D. 0, 5
E. 9, 0

117. Фармацевт приготував розчин 100
мл 1% розчину амонiаку. Вкажiть, яку
кiлькiсть 10% розчину амонiаку та во-
ди вiн використав?

A. 10 мл та 90 мл
B. 5 мл та 95 мл
C. 15 мл та 85 мл
D. 20 мл та 80 мл
E. 5 мл та 100 мл

118.Вкажiть методи контролю на меха-
нiчнi включення розчинiв для паренте-
рального введення:

A. Вiзуально-оптичнi
B. Лiнулюс-тест
C.Амперометричнi методи
D. Гравiтацiйнi методи
E. ЯМР- та УФ-спектроскопiя

119. Вкажiть, яка з наведених нижче
речовин є плiвкоутворювачем для по-
криття таблеток оболонками:

A.Метилцелюлоза
B.Аеросил
C. Тальк
D. Касторова олiя
E.Полiетиленоксиди

120. Препаратом вибору для терапiї го-
строго пiєлонефриту у вагiтної жiнки в
I триместрi є:

A.Амоксицилiн
B.Норфлоксацин
C. Бiсептол
D. Гентамiцин
E. Хлорамфенiкол

121. Який найбiльш рацiональний пре-
парат можна порекомендувати для лi-
кування ринiту при ГРВI дитини у вiцi
7-ми мiсяцiв?
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A. 0,9% розчин повареної солi в теплiй
водi
B.Нафтизин
C. Галазолiн
D. Пiносол
E.Мазь "Бороментол"

122.Який з перерахованих антибактерi-
альних препаратiв нерацiонально при-
значати хворому 56-ти рокiв з цукро-
вим дiабетом II типу, який отримує глi-
бенкламiд?

A. Бiсептол
B.Мiдекамiцин
C. Гентамiцин
D. Бензилпенiцилiн
E. Доксициклiн

123. Для проведення податкової пере-
вiрки торгiвельно-господарської дiяль-
ностi аптеки необхiдно надати дозво-
ляючий документ на право роздрiбної
реалiзацiї медикаментiв. Назвiть даний
документ:

A. Лiцензiя
B. Сертифiкат акредитацiї
C. Патент
D. Паспорт аптеки
E. Пiльговий патент

124. До аптеки вiд постачальника надi-
йшов протипухлинний лiкарський за-
сiб циклофосфан. До якого виду цiн на-
лежить роздрiбна цiна, встановлена на
цей препарат аптекою?

A. Регульована
B. Вiльна
C. Фiксована
D. Договiрна
E. Iндикативна

125. За вiдсутнiстю в аптецi тонiзуючих
препаратiв з коренiв женьшеню їх мо-
жна замiнити препаратами з:

A. Eleutherococcus senticosus
B. Orthosiphon stamineus
C. Glycyrrhiza glabra
D. Polygala senega
E. Astragalus dasyanthus

126. У КАЛ аналiзується лiкарська
форма, що мiстить натрiю бензоат.
Який з перелiчених реактивiв утворює
з дослiджуваним препаратом жовто-
рожевий осад?

A. Розчин залiза (III) хлориду
B. Розчин натрiю гiдрокарбонату
C. Розчин калiю перманганату
D. Розчин магнiю сульфату
E. Розчин натрiю нiтрату

127. При проведеннi кiлькiсного визна-
чення калiю хлориду аргентометри-
чним методом (зворотне титрування)
згiдно ДФУ у якостi iндикатора вико-
ристовується:

A. Залiза (III) амонiю сульфат
B. Дифенiлкарбазон
C. Калiю хромат
D.Фенолфталеїн
E.Натрiю еозинат

128. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шок хлоридiв у натрiю бромiдi згiдно
ДФУ методом:

A.Аргентометрiї
B.Нiтритометрiї
C. Броматометрiї
D.Алкалiметрiї
E.Йодометрiї

129.Кiлькiсний вмiст натрiю йодиду згi-
дно ДФУ визначають методом:

A.Йодатометрiї
B.Аргентометрiї
C.Нiтритометрiї
D.Перманганатометрiї
E. Броматометрiї

130. У якостi основного реактиву пiд
час випробовування на граничний вмiст
домiшку алюмiнiю хiмiк-аналiтик ви-
користовує розчин:

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

131. В анотацiї на магнiю сульфат вка-
зано, що цей препарат призначають як
протисудомний засiб. Який шлях вве-
дення необхiдно обрати для отримання
даного фармакологiчного ефекту?

A. Внутрiшньом’язевий
B. Сублiнгвальний
C.Пероральний
D. Ректальний
E. Iнгаляцiйний

132. Для усунення нападу стенокардiї
хворий використовує нiтроглiцерин у
капсулах. Який рацiональний шлях вве-
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дення цього препарату?

A. Сублiнгвальний
B.Пероральний
C. Ректальний
D. Iнгаляцiйний
E. Пiдшкiрний

133. Провiзор порадив хворому проти-
виразковий препарат, який блокує гi-
стамiновi рецептори слизової шлунка.
Назвiть цей препарат:

A. Фамотидин
B.Омепразол
C. Альмагель
D. Атропiну сульфат
E. Пiрензепiн

134. У пацiєнта пiсля переохолодження
на нижнiй губi з’явилися герпетичнi ви-
сипання. Який препарат можна пореко-
мендувати?

A. Ацикловiр
B. Iтраконазол
C. Амоксицилiн
D. Преднiзолон
E. Азидотимiдин

135. Хворий на бронхiальну астму
приймає препарат з групи β-
адреномiметикiв. Назвiть цей препа-
рат:

A. Сальбутамол
B. Доксозазин
C. Ацеклiдин
D. Атропiну сульфат
E.Метопролол

136.Пiд час вiдпуску лiкарських засобiв
в аптецi провiзор звернув увагу хворого
на недоцiльнiсть одночасного застосу-
вання цiанокобаламiну та тiамiну хло-
риду. Як називають тип взаємодiї цих
лiкiв?

A. Фармацевтичний
B.Фармакодинамiчний
C. Фармакокiнетичний
D. Синергiзм
E. Антагонiзм

137. Яка марка скла повинна викори-
стовуватися 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)

138. Вiдомо, що листя барбарису вияв-
ляє кровоспинну дiю при гiпотонiї ма-
тки. Яка лiкарська рослина має анало-
гiчний ефект?

A. Трава гiрчака перцевого
B. Коренi кульбаби
C. Квiтки цмину
D. Квiтки пижма
E. Трава чистотiлу

139. В управлiннi фармацевтичною
фiрмою використовуються американ-
ський та японський пiдходи. Оберiть
характерну ознаку американської мо-
делi управлiння:

A.Швидка оцiнка i просування на посадi
B. Груповi форми контролю
C. Колективна вiдповiдальнiсть
D.Повiльне просування на посадi
E. Пiдвищена увага до "людського
фактора"

140. При отруєннi фосфорорганiчними
сполуками було застосовано атропiну
сульфат. Яке явище лежить в основi ан-
тидотної дiї?

A.Антагонiзм
B. Синергiзм
C. Звикання
D. Хiмiчна несумiснiсть
E.Потенцiювання

141. Хворому на ревматоїдний артрит
лiкар призначив препарат, при застосу-
ваннi якого можливi наступнi побiчнi
ефекти: розвиток "стероїдного дiабе-
ту", набряки, остеопороз, артерiальна
гiпертензiя. Назвiть цей препарат:

A.Преднiзолон
B. Дихлотiазид
C.Мезатон
D. Бутадiон
E. Строфантин

142. До аптеки надiйшли лiкарськi за-
соби з аптечного складу. Виберiть лi-
карський засiб, що пiдлягає предметно-
кiлькiсному облiку в аптечних закла-
дах:

A. Кодеїн
B.Амiналон
C. Корвалол
D. Кофеїн
E. Бутадiон

143. Українська фармацевтична фiрма
органiзувала за кордоном дочiрнє пiд-
приємство. До якої форми органiзацiї
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мiжнародного маркетингу це вiдноси-
ться:

A. Пряме володiння
B.Прямий експорт
C. Лiцензування
D. Виробництво лiкарських засобiв за
контрактом
E. Сумiсне пiдприємництво

144. Порадьте медичнiй сестрi, який з
наведених препаратiв можна застосо-
вувати для лiкування алергiї?

A. Лоратадин
B.Нафтизин
C. Левамiзол
D. Глiбенкламiд
E. Аскорутин

145. Дитинi 10-ти рокiв з респiраторним
захворюванням призначили парацета-
мол для зменшення лихоманки. До яко-
го виду фармакотерапiї слiд вiднести
таке лiкування?

A. Симптоматична
B. Етiотропна
C. Патогенетична
D. Адаптацiйна
E. Замiсна

146. До провiзора звернувся пацiєнт,
якому рекомендовано прийом ацетил-
салiцилової кислоти в якостi антиагре-
ганта. Яку добову дозу слiд рекоменду-
вати для постiйного прийому?

A. 0,1-0,3 г
B. 0,5-1,0 г
C. 1,0-2,0 г
D. 2,0-3,0 г
E. Бiльше 4,0 г

147. У жiнки 50-ти рокiв симптомати-
чна гiпертензiя та супутнє хронiчне
обструктивне захворювання легенiв.
Приймання якої групи лiкарських за-
собiв у хворої буде обмежено?

A. β-адреноблокатори
B. Блокатори кальцiєвих каналiв
C. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюю-
чого ферменту
D. Блокатори ангiотензинових рецепто-
рiв
E. Дiуретики

148. Фармацевт готує суспензiю, до
складу якої входить 2 г камфори. Вка-
жiть кiлькiсть желатози для стабiлiзацiї
суспензiї:

A. 2, 0
B. 1, 0
C. 3, 0
D. 4, 0
E. 6, 0

149. Щорiчна основна вiдпустка надає-
ться провiзору аптеки тривалiстю не
менше:

A. 24-х календарних днiв
B. 31-го календарного дня
C. 21-го календарного дня
D. 27-ми календарних днiв
E. 38-ми календарних днiв

150. Аптека №5 одержала антибiотики
вiд постачальника. Протягом якого пе-
рiоду повиннi зберiгатися в аптецi до-
кументи, що засвiдчують факт купiвлi?

A.Не менше 3 рокiв
B.Не менше 5 рокiв
C.Не менше 1 року
D.Не менше 1 мiсяця
E.Не зберiгаються

151. Аптека має лiцензiю на виготов-
лення стерильних лiкарських засобiв.
Хто є вiдповiдальним за органiзацiю
роботи асептичного блоку та виготов-
лення стерильних лiкарських засобiв?

A. Завiдуючий аптекою
B.Провiзор-аналiтик
C. Провiзор по прийому рецептiв та
вiдпуску лiкарських засобiв
D. Уповноважена особа
E.Фармацевт

152.Бухгалтерiя аптеки проводить обо-
в’язковi вiдрахування з фонду заробi-
тної плати за мiсяць. Який вiдсоток
вiдраховують аптечнi пiдприємства до
пенсiйного фонду?

A. 33,2% вiд фактичних витрат на опла-
ту працi
B. 0,5% вiд фактичних витрат на оплату
працi
C. 1% вiд фактичних витрат на оплату
працi
D. 5% вiд фактичних витрат на оплату
працi
E. 50% вiд фактичних витрат на оплату
працi

153. Для визначення домiшки алюмi-
нiю в лiкарських сполуках провiзор-
аналiтик проводе реакцiєю з розчином:
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A. Гiдроксихiнолiну
B.Натрiю гiдроксиду
C. Амонiаку
D. Натрiю сульфiду
E. Натрiю дигiдрофосфату

154.Провiзор-аналiтик проводить кiль-
кiсне визначення парацетамола мето-
дом цериметрiї. Вкажiть, який iндика-
тор рекомендує ДФ України викори-
стовувати для зазначеного методу:

A. Фероїн
B. Калiю хромат
C. Фенолфталеїн
D. Тропеолiн ОО
E.Метиловий помаранчевий

155. З якою метою хворому, що стра-
ждає на бронхiальну астму, призначає-
ться iнтал (кромолiн-натрiй)?

A. Для попередження розвитку нападу
бронхiальної астми
B. Для усунення астматичного статусу
C. Для усунення нападу бронхiальної
астми
D. Для полiпшення вiдходження харко-
тиння
E. Для придушення кашлю

156. Для лiкування пацiєнта з пепти-
чною виразкою шлунка показане за-
стосування препарату з гастроцитопро-
текторною активнiстю. Оберiть цей
препарат:

A. Сукральфат
B.Альмагель
C. Ранiтидин
D.Метоклопрамiд
E. Дротаверину гiдрохлорид

157. Для продовження i посилення мi-
сцевоанестезуючої активностi новокаї-
ну, а також для зменшення вiрогiдностi
кровотечi пiд час проведення операцiї
видалення зуба, лiкар-стоматолог за-
стосував препарат з групи адреномiме-
тикiв. Назвiть цей препарат:

A. Адреналiну гiдрохлорид
B. Сальбутамол
C. Iзадрин
D. Прозерин
E. Анаприлiн

158.У хворого безсоння, яке викликане
емоцiйними розладами. Лiкар призна-
чив засiб, що викликає сон за рахунок
транквiлiзуючої дiї. Яке снодiйне було
призначено пацiєнту?

A.Нiтразепам
B.Фенобарбiтал
C. Хлоралгiдрат
D. Етамiнал-натрiй
E. Бромiзовал

159. Пiсля екстракцiї зуба в хворого
розвинулася гостра серцева недоста-
тнiсть. Який з нижченаведених препа-
ратiв доцiльно ввести хворому?

A. Корглiкон
B. Бемегрiд
C. Етiмiзол
D. Кавiнтон
E.Пiрацетам

160. Ялiвець звичайний застосовується
в якостi сечогiнного, протизапального
тажовчогiнного засобу. Лiкарською си-
ровиною даної рослини є:

A.Плоди
B.Пагони
C. Листя
D. Коренi
E.Насiння

161. Пiд час обробки хроматограми
екстракту листа красавки реактивом
Драгендорфа на жовтому фонi прояв-
ляються помаранчевi або помаранчево-
червонi плями. Про наявнiсть яких ре-
човин це свiдчить?

A.Алкалоїди
B. Сапонiни
C. Дубильнi речовини
D. Серцевi глiкозиди
E.Фенологлiкозиди

162. При дiагностицi сировини виявле-
но: слабкозвивистi клiтини епiдермi-
су; волоски "Т-подiбнi", що складаю-
ться з 2-4-х клiтин, розташованих у ряд,
до яких прикрiплена серединою довга
стрiчкоподiбна клiтина з вузькими кiн-
цями; ефiроолiйнi залозки характернi
для сiмейства складноцвiтнi. Це є дiа-
гностичними ознаками сировини:

A. Folium Absinthii
B. Folium Salviae
C. Folium Urticae
D. Folium Menthae
E. Folium V itis idaeae

163. Яким методом на фармацевтично-
му пiдприємствi виготовляють табле-
тки нiтроглiцерину?
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A. Формування
B. Пряме пресування, без допомiжних
речовин
C. Пряме пресування з додаванням
допомiжних речовин
D. Пресування з попереднiм вологим
гранулюванням
E. Пресування з попереднiм сухим гра-
нулюванням

164. За допомогою якого приладу ви-
значають залишковi напруги в ампуль-
ному склi?

A. Полярископ-поляриметр
B. Спектрофотометр
C. Адсорбцiйний мас-спектрограф
D. Лазерний генератор
E. Фотоелектроколориметр

165.У практичнiй дiяльностi аптеки ма-
ють мiсце рiзнi рiвнi управлiння. Якому
рiвню управлiння вiдповiдає функцiя
безпосереднього контролю дiяльностi
працiвникiв, якi виконують конкретнi
операцiї?

A. Технiчний
B. Iнституцiйний
C. Управлiнський
D. Адмiнiстративний
E. Бюрократичний

166. В аптеках пiд час реалiзацiї товару
використовуються реєстратори розра-
хункових операцiй (РРО), на якi заво-
диться вiдповiдна книга облiку (КО-
РО). Де її необхiдно зареєструвати?

A. В державнiй податковiй iнспекцiї
B. В районнiй державнiй адмiнiстрацiї
C. В обласнiй державнiй адмiнiстрацiї
D. В Державнiй службi лiкарських засо-
бiв i виробiв медичного призначення
E. В Управлiннi торгiвлi

167. Хворому, який страждає на напади
стенокардiї, показано застосування нiт-
ратiв тривалої дiї. Вкажiть цей препа-
рат серед перелiчених:

A. Iзосорбiду мононiтрат
B. Дiазепам
C. Амiназин
D. Леводопа
E. Прозерин

168. Ментол, який є основним компо-
нентом м’ятної олiї, входить в вели-
ку кiлькiсть комбiнованих препаратiв.
Яким методом одержують ментол з
ефiрної олiї?

A. Виморожування
B. Екстракцiя органiчними розчинника-
ми
C.Метод анфлеражу
D.Пресування
E. Екстракцiя жирною олiєю

169. Аптека заготовила траву мате-
ринки звичайної. Який режим сушiння
необхiдно використати для одержання
якiсної сировини?

A. 35 − 400C
B. 80 − 900C
C. 60 − 700C
D. 50 − 600C
E. 70 − 800C

170. Пiд час вiдпуску в аптецi антиба-
ктерiальних препаратiв для лiкування
позашпитальної пневмонiї, дайте дода-
тковi рекомендацiї хворому з приводу
профiлактики у нього можливого ки-
шкового дисбактерiозу:

A. Лiнекс
B. Тавегiл
C.Амброксол
D. Карсiл
E. Ко-тримоксазол

171. Хворий 74-х рокiв тривалий час за-
стосовує для лiкування серцевої недо-
статностi дигоксин. З’явилися скарги
на нудоту, блювання, пронос, погiршен-
ня зору. Лiкар подумав про можливу iн-
токсикацiю препаратом. Який антидот
слiд рекомендувати для призначення?

A. Унiтiол
B. Кальцiю хлорид
C.Протамiну сульфат
D.Прозерин
E.Атропiну сульфат

172. Фармацевт готує розчин глюкози
для iн’єкцiй, який потребує стабiлiзацiї.
З яких компонентiв складається стабi-
лiзатор Вейбеля?

A. Кислота хлористоводнева, натрiю
хлорид, вода
B. Кислота хлористоводнева, натрiю
бромiд, вода
C. Вода, кислота хлористоводнева,
кальцiю хлорид
D. Вода, кислота хлористоводнева,
натрiю гiдроксид
E. Кислота хлористоводнева, вода,
глюкоза, натрiю нiтрит

173. Чому дорiвнює разова доза аналь-
гiну в препаратi, виготовленому за на-
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ступним рецептом:
Rp.: Analgini 3,0
Kalii bromidi 4,0
Aquae puruficatae ad 150 ml
Da.Signa. По 1 ст.л. 2 рази на день?

A. 0, 3
B. 3, 0
C. 0, 6
D. 0, 9
E. 6, 0

174. Яка з наведених високомолекуляр-
них сполук є речовиною, що обмежено
набухає в гарячiй водi та необмежено -
в холоднiй?

A.Метилцелюлоза
B.Желатин
C. Крохмаль
D. Пепсин
E. Густий екстракт красавки

175. Для приготування суспензiї якої лi-
карської речовини необхiдне додаван-
ня 5% розчину метилцелюлози в якостi
стабiлiзатора?

A. Терпiнгiдрат
B.Магнiю оксид
C. Крохмаль
D. Вiсмуту нiтрат основний
E. Цинку оксид

176. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї для аналiзу надiйшли ампули
тестостерону пропiонату. Кiлькiсне ви-
значення вiдповiдно до вимог АНД
провiзор-аналiтик повинен проводити
наступним методом:

A. УФ-спектрофотометричний
B.Поляриметричний
C. Комплексонометричний
D. Аргентометричний
E. Гравiметричний

177. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шку iонiв залiза у препаратi вiдповiдно
до вимог ДФУ за допомогою цитратної
та тiоглiколевої кислот. Поява якого
забарвлення свiдчить про наявнiсть цiєї
домiшки?

A. Рожеве
B.Жовте
C. Зелене
D. Синє
E. Чорне

178. Сполуки ртутi є токсичними ре-
човинами. Токсичнiсть хiмiчних сполук
залежить вiд хiмiчної будови речовин.

З наведених сполук найбiльш токси-
чною буде:

A. C2H5HgCl
B. Hg2Cl2
C. HgCl2
D. HgO
E. Hg

179. Пiд час проведення експертизи бу-
ло виявлено наявнiсть формальдегiду
в дiалiзатi. При бiотрансформацiї якої
речовини мiг утворитися даний альде-
гiд?

A.Метанол
B. Хлоралгiдрат
C.Амiназин
D. Хлордiазепоксид
E. Хлороформ

180. Отрутохiмiкати, що застосовую-
ться для опадання листя, якi вперше
були використанi Сполученими Шта-
тами Америки у вiйнi з В’єтнамом пiд
назвою "agent orange"для знищення ве-
ликих площ лiсiв та сiльськогосподар-
ських культур, називаються:

A. Дефолiанти
B. Десиканти
C.Акарициди
D. Репеленти
E.Фунгiциди

181. У фiтохiмiчному цеху пiдприєм-
ства виготовляють екстракцiйнi пре-
парати. З якою метою застосовують
екстракти-концентрати?

A. Для швидкого приготування настоїв
та вiдварiв в аптечнiй практицi
B. Як готовi лiкарськi засоби
C. Для приготування настойок
D. Для приготування сухих екстрактiв
E. Для приготування густих екстрактiв

182.Хворий надiйшов до приймального
вiддiлення в коматозному станi. Рiвень
цукру в кровi 25 ммоль/л. Який лiкар-
ський засiб є препаратом вибору при
наданнi невiдкладної допомоги?

A. Iнсулiн
B. Хумулiн ультраленте
C. 40% розчин глюкози
D. Розчин Рiнгера
E. 10% розчин глюкози

183. У хворої 67-ми рокiв, яка лiкується
з приводу бронхiальної астми, виникли
тремор кiнцiвок, бiль голови, безсоння,
екстрасистолiя. Який засiб мiг зумови-
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ти такi симптоми?

A. Теофiлiн
B.Преднiзолон
C. Тавегiл
D. Iнтал
E. Ацетилцистеїн

184. В аптеку звернулася жiнка похило-
го вiку з проханням вiдпустити їй лiкар-
ський засiб для зняття болю в суглобах,
в анамнезi - пептична виразка шлунка.
Який з наведених засобiв найбiльш без-
печний у даному випадку?

A. Целекоксиб
B.Ацетилсалiцилова кислота
C. Iндометацин
D. Диклофенак натрiю
E. Пiроксикам

185. В аптецi передбачається скорочен-
ня штату. Якi працiвники при рiвних
умовах продуктивностi працi та квалi-
фiкацiї маютьшанси залишитися на ро-
ботi?

A.Сiмейнi, при наявностi двох та бiльше
утриманцiв
B.Працiвники з науковим ступенем
C. Працiвники з державними нагорода-
ми
D. Працiвники, якi працюють за сумi-
сництвом в iншiй аптецi
E. -

186. Спецiалiсти з маркетингу при
вивченнi фармацевтичного ринку ви-
користовують "кабiнетнi"та "польо-
вi"методи дослiдження. Якi "кабiне-
тнi"методи дослiдження ринку мо-
жуть використовуватися спецiалiстами
з маркетингу?

A. Аналiз звiтiв попереднiх дослiджень
B. Вибiркове спостереження
C. Суцiльне спостереження
D. Телефонне опитування
E. Проведення експериментальної реа-
лiзацiї препарату

187. До аптеки надiйшов рецепт на ви-
готовлення спиртового розчину. Вка-
жiть, спирт етиловий якої концентрацiї
необхiдно використати фармацевтовi
при вiдсутностi вказiвки у рецептi:

A. 90%
B. 70%
C. 45%
D. 60%
E. 30%

188. У лiкувальнiй практицi використо-
вуються розчини захищених колоїдiв.
Вкажiть речовину, яка вiдноситься до
вказаної групи:

A.Протаргол
B. Вiсмуту нiтрат основний
C. Калiю йодид
D. Камфора
E.Натрiю хлорид

189. Обiг наркотичних засобiв у закла-
дах охорони здоров’я регулюється вiд-
повiдними нормативними актами. Який
норматив їх зберiгання затверджено на
постах (кабiнетах) лiкувальних закла-
дiв у вихiднi днi?

A. Дводобова потреба
B.Однодобова потреба
C. Тридобова потреба
D.П’ятидобовий резерв
E. Двотижнева потреба

190. В Українi зареєстровано цiлий ряд
комбiнованих лiкарських засобiв з ма-
лою кiлькiстю контрольованих речо-
вин. Вкажiть лiкарський засiб, який
вмiщує фенобарбiтал:

A. Корвалол краплi
B. Грипколд таблетки
C. Ефералган-кодеїн таблетки
D. Солпадеїн капсули
E.Номiгрен таблетки

191. Обiг товару в аптеках здiйснює-
ться в роздрiбних цiнах. На якому бух-
галтерському рахунку облiковується
рiзниця мiж вартiстю продажу та ку-
пiвельною вартiстю товару?

A. Торгова нацiнка
B. Товар
C. Iншi доходи вiд операцiйної дiяльно-
стi
D. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
E. Iншi надзвичайнi доходи

192.Ключовими термiнами в облiку фi-
нансових результатiв є наступнi: дохiд,
витрати, прибуток. Який правильний
взаємозв’язок мiж цими поняттями?

A. ������	
 = �	�� - �������
B. ������	
 = �	�� + �������
C. �	�� = ������	
 - �������
D. ������� = �	�� + ������	

E. �	�� = ������� - ������	


193. Для облiку здiйснених в аптецi го-
сподарських операцiй використовую-
ться синтетичнi рахунки, перелiк яких
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наводиться у Планi рахункiв. Для за-
повнення якого документу використо-
вують залишки на першому, другому та
третьому класах рахункiв?

A. Для заповнення активу балансу
B. Для заповнення звiту про фiнансовi
результати пiдприємства
C. Для заповнення пасиву балансу
D. Для заповнення першого роздiлу
пасиву балансу
E. Для заповнення четвертого роздiлу
пасиву балансу

194.У новостворенiй ринковiй структу-
рi органом управлiння є збори власни-
кiв; пайовий внесок може бути як фi-
нансовий, так i матерiальний, а вiдпо-
вiдальнiсть здiйснюється в межах вкла-
деного внеску. Яку назву має дана стру-
ктура?

A. Товариство з обмеженою вiдповi-
дальнiстю
B. Командитне товариство
C. Товариство з необмеженою вiдповi-
дальнiстю
D. Акцiонерне товариство закритого
типу
E. Акцiонерне товариство вiдкритого
типу

195. Iснують рiзнi органiзацiйнi стру-
ктури управлiння маркетингом. Яка ор-
ганiзацiйна структура управлiння мар-
кетингом оптимальна для фармацевти-
чного пiдприємства, що орiєнтується
на рiзнi ринковi сегменти, споживачi
котрих суттєво вiдрiзняються купiвель-
ною поведiнкою?

A. Сегментна
B.Функцiональна
C. Продуктова
D. Регiональна
E. Змiшана

196. Для лiкування виразкової хвороби
шлунка хворому призначено фамоти-
дин. Вкажiть механiзм дiї препарату:

A. Блокує H2-гiстамiновi рецептори
B. Стимулює H2-гiстамiновi рецептори
C. Стимулює α-адренорецептори
D. Блокує β-адренорецептори
E. СтимулюєM-холiнорецептори

197.До токсикологiчного вiддiлення до-
ставлено хворого з отруєнням ртуттю.
Який препарат слiд призначити в данiй
ситуацiї як антидот?

A. Унiтiол
B. Iзонiтрозин
C.Налоксон
D.Активоване вугiлля
E. Ентеросорбент СКН

198. Хворому, який тривалий час при-
ймає фенобарбiтал, лiкар призначив
диклофенак натрiю. Однак протиза-
пальний ефект диклофенаку виявив-
ся слабшим вiд очiкуваного внаслiдок
фармакокiнетичної взаємодiї цих пре-
паратiв. Результатом яких процесiв мо-
гла бути така взаємодiя препаратiв?

A. Збiльшення швидкостi метаболiзму
препарату в печiнцi
B. Зниження швидкостi метаболiзму
препарату в печiнцi
C. Зниження концентрацiї бiлку в пла-
змi
D. Змiни чутливостi рецептора
E. Збiльшення дози лiкарських засобiв

199.Хворий на гострий iнфаркт мiокар-
да в складi комплексної терапiї отриму-
вав препарат-антикоагулянт. Через де-
який час з’явилась гематурiя. Для усу-
нення цього ускладнення призначили
протамiну сульфат. Який антикоагу-
лянт отримував хворий?

A. Гепарин
B.Амiнокапронова кислота
C. Тромбiн
D.Фiбриноген
E. Вiкасол

200. Хворий звернувся в аптеку з про-
ханням порадити, якi препарати йому
необхiдно приймати для попередження
побiчної дiї фуросемiду:

A. Калiю
B.Натрiю
C.Магнiю
D. Залiза
E. Кальцiю


