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1. Пiд час дослiдження витяжки ме-
тодом хроматографiї виявлений фенiл-
пропаноламiн. Метаболiтом якого ал-
калоїду вiн є?

A. Ефедрин
B.Пiрокатехiн
C. Аконiтин
D. Секуренiн
E. Резерпiн

2. При проведеннi мiсцевої анестезiї до
розчину новокаїну додається розчин
адреналiну гiдрохлориду. З якою ме-
тою 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

3. Хворий 32-х рокiв приймає проти-
туберкульознi препарати. Через дея-
кий час вiн помiтив, що сеча набула
червоно-помаранчевого кольору. При-
йом якого препарату є причиною цьо-
го?

A. Рифампiцин
B. Iзонiазид
C. Пiразiнамiд
D. Етамбутол
E. Стрептомiцину сульфат

4. У хворого на IХС через 6 мiсяцiв лi-
кування розвинулася толерантнiсть до
нiтратiв пролонгованої дiї. Який лiкар-
ський препарат з нiтратоподiбним ефе-
ктом необхiдно рекомендувати у цьому
випадку?

A.Молсидомiн
B.Нiфедипiн
C. Празозин
D. Верапамiл
E.Метопролол

5. У чоловiка 52-х рокiв дiагностовано
системний амебiаз з ураженням кише-
чнику, печiнки, легень. Який препарат
слiд призначити?

A.Метронiдазол
B. Хiнiофон
C. Тетрациклiн
D. Хiнгамiн
E. Фталазол

6. Жiнка 33-х рокiв, яка тривалий час
лiкується з приводу хронiчного полiар-

триту, скаржиться на пiдвищення арте-
рiального тиску, змiни розподiлу жиро-
вої тканини, порушення менструально-
го циклу. Який препарат приймає хво-
ра?

A.Преднiзолон
B. Iндометацин
C. Бутадiон
D. Синафлан
E. Диклофенак натрiю

7. 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

8. На фармацевтичному пiдприємствi
комплексно використовують технiчнi
i технологiчнi засоби використання iн-
формацiї з метою пiдвищення ефектив-
ностi управлiння виробничою, адмiнi-
стративною дiяльнiстю органiзацiї, пiд-
вищенню продуктивностi працi, удо-
сконалення методiв планування i регу-
лювання процесами управлiння. Усе це
здiйснюється з застосуванням:

A.Автоматизованої системи управлiння
B.Автоматизованого робочого мiсця
C. Автоматизованої навчально-
контролюючої системи
D. Iнформацiйно-управлiнської системи
E. Автоматизованої iнформацiйно-
пошукової системи

9. Проведення маркетингових дослi-
джень за окремими фармацевтичними
групами передбачає збiр i аналiз пер-
винної iнформацiї. Це наступний вид
маркетингових дослiджень:

A. "Польовi"дослiдження
B. "Кабiнетнi"дослiдження
C. Дослiдження ринку лiкарських засо-
бiв
D. Дослiдження споживачiв лiкарських
засобiв
E. Дослiдження збутової мережi фарма-
цевтичного ринку

10. У контрольно-аналiтичнiй лабо-
раторiї визначається кiлькiсний вмiст
цитрату натрiю методом iонообмiнної
хроматографiї з використанням катiо-
нiту. Який титрований розчин необхi-
дно використати для наступного титру-
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вання лимонної кислоти, що утворює-
ться?

A. Гiдроксиду натрiю
B.Йоду
C. Йодату калiю
D. Хлористоводневої кислоти
E. Трилону Б

11. Фармацевт приготував олiйну
емульсiю, що мiстить оксид цинку. Вка-
жiть рацiональний спосiб введення ре-
човини:

A. Введення за типом суспензiї у готову
емульсiю
B. Розчинення в олiї
C. Подрiбнення з водою для розчинення
первинної емульсiї
D. Розчинення у водi для приготування
первинної емульсiї
E. Розчинення у готовiй емульсiї

12. Фармацевт приготував настiй трави
горицвiту. Особливiстю приготування
цього настою є те, що дiючi речовини
вилучають:

A. У нейтральному середовищi
B. У слабколужному середовищi
C. У лужному середовищi
D. У слабкокислому середовищi
E. У кислому середовищi

13. Препарати коренiв женьшеню про-
являють тонiзуючi, адаптогеннi власти-
востi, полiпшують розумову i фiзичну
працездатнiсть. За вiдсутностi в аптецi
настоянки женьшеню її можна замiни-
ти препаратами, аналогiчними за дiєю,
з сировини:

A. Radices Eleutherococci
B. Radices Valerianae
C. Radices Inulae
D. Radices Ononidis
E. Radices Rhei

14. Складовою частиною фiнансової
звiтностi аптек є баланс. Вкажiть пока-
зник, який знаходить своє вiдображен-
ня в активi бухгалтерського балансу:

A. Залишкова вартiсть основних засобiв
B. Роздрiбний товарообiг
C. Оптовий товарообiг
D. Виручка аптеки
E. Витрати на заробiтну плату

15. Ринок характеризується такими
умовами: наявнiсть великої кiлькостi
продавцiв та покупцiв, якi не вплива-
ють на рiвень поточних цiн; наявнiсть

однорiдних та взаємозамiнних конкуру-
ючих товарiв; вiдсутнiсть цiнових обме-
жень. Вкажiть тип ринку:

A. Ринок чистої конкуренцiї
B. Ринок монополiстичної конкуренцiї
C.Олiгополiстичний ринок
D. Ринок чистої монополiї
E. -

16. При змочуваннi внутрiшньої по-
верхнi кори жостеру 5% розчином лугу
з’являється вишнево-червоне забарв-
лення, яке пiдтверджує наявнiсть в си-
ровинi:

A.Антраценпохiдних
B.Алкалоїдiв
C. Сапонiнiв
D.Флавоноїдiв
E. Дубильних речовин

17. Провiзор-технолог прийняв рецепт
на мазь.
Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% - 10,0

Da. Signa.Наносити на ураженi
дiлянки шкiри.

Яким чином фармацевт ввiв у лiкар-
ську форму суху речовину?

A. Розтер з декiлькома краплями вазе-
лiнового масла
B. Розтер з декiлькома краплями спирту
етилового
C. Розтер з декiлькома краплями води
D. Додав до розплавленого вазелiну
E. Розтер з частиною вазелiну

18.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

19. Для придбання канцелярських това-
рiв пiдзвiтнiй особi (бухгалтеру) видано
грошi з каси пiдприємства. Яким є гра-
ничний термiн подання повного звiту
пiдзвiтної особи про використання ко-
штiв пiсля видачi їй готiвки?

A.Наступний робочий день
B. Три робочi днi
C. Десять робочих днiв
D. Тиждень
E. Такий термiн не встановлено

20. Виберiть антисептик iз групи гало-
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геновмiсних сполук, який можна покла-
сти до аптечки для дитини, що збирає-
ться у лiтнiй табiр:

A. Розчин йоду спиртовий
B. Розчин дiамантового зеленого
C. Розчин сульфату мiдi
D. Розчин метиленового синього
E. Розчин формальдегiду

21. До аптеки надiйшов препа-
рат нового поколiння нестероїдних
протизапальних засобiв "мелокси-
кам", який є переважно блокатором
циклооксигенази-2. Вкажiть, якi пере-
ваги має цей препарат у порiвняннi з
iншими нестероїдними протизапальни-
ми засобами:

A. Мiнiмальна побiчна дiя на травний
канал
B. Виразний мiоспазмолiтичний ефект
C. Наявнiсть iнтерфероногенних вла-
стивостей
D. Мiнiмальна побiчна дiя на кровотво-
рення
E. Значне пригнiчення активностi про-
теаз

22. За яким списком необхiдно зберiга-
ти листя беладони, блекоти i дурману,
якi мiстять тропановi алкалоїди?

A. За списком Б
B. За списком А
C. За загальним списком
D. За списком "Ефiроолiйна сировина"
E. Речовини, що прирiвнянi до наркоти-
чних

23. У хворого на гiпертонiчну хворобу
пiдвищений рiвень ренiну в плазмi кро-
вi. Якiй з перерахованих фармакологi-
чних груп треба вiддати перевагу для
лiкування даного хворого?

A. Iнгiбiтори АПФ
B. α-адреноблокатори
C. Дiуретики
D. Блокатори кальцiєвих каналiв
E. Симпатолiтики

24. Хворому на виразкову хворобу
шлунку призначили альмагель. Яка з
фармакологiчних властивостей препа-
рату використовується для лiкування
цiєї патологiї?

A. Нейтралiзацiя HCl
B.Мiсцевоанестезуюча дiя
C. Блокада H2-гiстамiнорецепторiв
D. БлокадаM-холiнорецепторiв
E. Протизапальна дiя

25.Одним з методiв одержання ефiрної
олiї є метод анфлеражу або мацерацiї.
Вкажiть, з якої лiкарської рослинної
сировини отримують ефiрну олiю цим
методом:

A.Пелюстки троянди дамаської
B.Шкiрки лимона
C.Плоди корiандру посiвного
D. Листя м’яти
E. Квiти ромашки

26. Мiж провiзором i завiдуючим апте-
кою виникла трудова суперечка щодо
перенесення строку вiдпустки. Провi-
зор звернувся в комiсiю з трудових су-
перечок. Впродовж якого часу комiсiя
має розглянути питання вiд дня подан-
ня заяви?

A. 10 днiв
B. 5 днiв
C. 3 днi
D. 1 тиждень
E. 1 мiсяць

27. Всi лiкарськi засоби потребують
особливих умов зберiгання в залежно-
стi вiд їх фiзичних та фiзико-хiмiчних
властивостей. При якiй температурi
зберiгають ампульний розчин натрiю
аденозинтрифосфату (АТФ)?

A. 3 − 5oC
B. 0 − 2oC
C. 7 − 10oC
D. 10oC
E. 12 − 15oC

28. Контроль якостi виготовлених та-
блеток на фармацевтичному пiдприєм-
ствi включає визначення вмiсту допомi-
жних речовин тальку i аеросилу. Яким
методом проводять таке визначення?

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

29. Хвора 52-х рокiв перенесла iнфаркт
мiокарда i виписана додому пiсля ста-
цiонарного лiкування. Яку добову дозу
ацетилсалiцилової кислоти їй необхi-
дно призначити з метою профiлактики
тромбоутворення?
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A. 100 мг
B. 500 мг
C. 1000 мг
D. 200 мг
E. 50 мг

30. Провiзору-аналiтику аптечного
складу на аналiз надiйшла субстанцiя
пероксиду водню. Кiлькiсне визначен-
ня цього лiкарського засобу вiн пови-
нен виконати перманганатометричним
методом. До появи якого забарвлення
розчину проводиться титрування згiдно
аналiтичних нормативних документiв?

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

31. В аптеку звернувся хворий, якому з
приводу виразкової хвороби лiкар при-
значив фамотидин. Пояснiть, який ме-
ханiзм лежить в основi дiї даного пре-
парату?

A. Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв
B. Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв
C. БлокадаM-холiнорецепторiв
D. Пригнiчення активностi H+-K+-
���-ази
E. Блокада холiнорецепторiв симпати-
чних ганглiїв

32. Для виготовлення очних крапель
використовують розчин-концентрат
рибофлавiну (1:5000). Вкажiть, яку
кiлькiсть розчину необхiдно вiдмiряти,
якщо в рецептi прописано 0,001 рибо-
флавiну:

A. 5 мл
B. 2 мл
C. 3 мл
D. 4 мл
E. 1 мл

33. У процесi виготовлення фiто- та ор-
ганопрепаратiв використовують рiзнi
види сушарок. Яку сушарку найбiльш
доцiльно використовувати для сушiння
термолабiльних сполук?

A. Лiофiльна сушарка
B. Валкова сушарка
C. Стрiчкова сушарка
D. Сушильна шафа
E. Барабанна сушарка

34. Оберiть оптимальний антибактерi-
альний препарат для лiкування мiко-
плазмової пневмонiї:

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

35. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї на аналiз надiйшла субстанцiя
лимонної кислоти. У вiдповiдностi до
вимог ДФУ кiлькiсний вмiст кислоти
лимонної можна визначити методом:

A.Алкалiметрiї
B.Йодометрiї
C.Ацидиметрiї
D. Броматометрiї
E.Йодхлорметрiї

36. Кiлькiсний вмiст глюконату каль-
цiю у вiдповiдностi до вимог ДФУ ви-
значається методом комплексономе-
трiї. У якостi титранта використовує-
ться розчин:

A.Натрiю едетату
B.Перманганату калiю
C.Йодмонохлориду
D.Нiтрату аргентуму
E. Кислоти хлористоводневої

37. Дубильнi речовини проявляють в’я-
жучу дiю i використовуються для лi-
кування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї.
Яка рослинна сировина мiстить дубиль-
нi речовини у великiй кiлькостi?

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

38. Антраценпохiднi групи емодину
проявляють послаблюючий ефект.
Вкажiть, яка рослинна сировина мi-
стить антраценпохiднi групи емодину
у великiй кiлькостi:

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

39. Кодеїн для медичних цiлей можна
отримати напiвсинтетичним шляхом з
рослинного алкалоїду. Оберiть цей ал-
калоїд:
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A.Морфiн
B.Папаверин
C. Берберин
D. Протопiн
E. Хелiдонiн

40.На цей час у теорiї менеджменту ви-
дiляють чотири найважливiшi пiдходи
до управлiння. Вкажiть пiдхiд, який НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорiї ме-
неджменту:

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

41. Терапевтичне вiддiлення мiської
лiкарнi збирається придбати товар в
аптецi. На пiдставi якого документа то-
вар буде вiдпущений з вiддiлу запасiв?

A. Вимога накладна
B. Касова книга
C. Рецептурний журнал
D. Товарний звiт
E. Журнал лабораторно-фасувальних
робiт

42. Для встановлення чистоти краплю
ефiрної олiї лаванди нанесли на смуж-
ку фiльтрувального паперу i прогрiли
в потоцi теплого повiтря. Через деякий
час спостерiгали збiльшення дiаметру
плями. Яка домiшка присутня в олiї ла-
ванди?

A.Жирна або мiнеральна олiя
B.Фенол
C. Етанол
D. Ацетон
E. Дiетиловий ефiр

43. Лiкар прописав 100 мл настою з
0,25 г трави термопсису. Вкажiть кiль-
кiсть сухого екстракту-концентрату
трави термопсису, яку повинен вiдва-
жити фармацевт:

A. 0,25 г
B. 0,5 г
C. 0,3 г
D. 0,2 г
E. 0,1 г

44.Хворому готують 50 г цинкової мазi.
Яку кiлькiсть цинку i вазелiну повинен
вiдважити фармацевт при цьому?

A. 5,0 г та 45,0 г
B. 10,0 г та 40,0 г
C. 2,5 г та 47,5 г
D. 1,0 г та 49,0 г
E. 0,5 г та 49,5 г

45. Хворому для знеболення ввели
0,25% розчин новокаїну. Раптом пацi-
єнт вкрився червоними плямами, у ньо-
го виникли iнтенсивне потовидiлення,
тахiкардiя, бронхоспазм, набряк слизо-
вої оболонки носа. Яка причина цього
ускладнення?

A.Алергiчна реакцiя негайного типу
B. Алергiчна реакцiя сповiльненого
типу
C.Мiсцевоподразнююча дiя
D. Тахiфiлаксiя
E. Синдром вiдмiни

46. В Українi забезпечення амбула-
торних хворих наркотичними i психо-
тропними лiкарськими засобами здiй-
снюється за рецептами лiкарiв. Вка-
жiть порядок отримання лiкувально-
профiлактичними закладами рецептур-
них бланкiв Ф 3:

A. З аптечних складiв
B. З мiськздороввiддiлiв
C. З оптових фiрм
D. З типографiї
E. З аптечної корпорацiї

47. Розчини для iн’єкцiй солей слабких
кислот i сильних основ потребують ста-
бiлiзацiї. Якi стабiлiзатори використо-
вують для цих розчинiв?

A. 0,1 М розчин гiдрооксиду натрiю
B. 0,1 М розчин кислоти хлоридної
C. Трилон Б
D.Аскорбiнова кислота
E. Бутилокситолуол

48. Згiдно рецепта лiкаря в аптецi при-
готували 100 мл 0,9% розчину натрiю
хлориду. Який режим стерилiзацiї цьо-
го розчину?

A. 120oC - 8 хв
B. 120oC -12 хв
C. 120oC -15 хв
D. 180oC - 30 хв
E. 100oC - 15 хв

49. Пiд час лiкування хронiчної серце-
вої недостатностi дигiтоксином у хво-
рого з’явилися ознаки iнтоксикацiї цим
препаратом. Лiкар призначив унiтiол.
Пояснiть, в чому полягає механiзм дiї
унiтiолу в цьому випадку?
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A. Вiдновлення активностi K+-Na+-
АТФ-ази
B. Зв’язування iонiв кальцiю
C. Пiдвищення рiвня натрiю у кардiомi-
оцитах
D.Пiдвищення проникливостi для калiю
у кардiомiоцитах
E. Зв’язування глiкозиду у комплексну
сполуку

50. В аптеку надiйшов рецепт на виго-
товлення мiкстури, до складу якої вхо-
дять вiдвар мучницi та екстракт бела-
дони. Вкажiть причину несумiсностi:

A. Утворення осаду
B. Гiдролiз
C. Окисно-вiдновнi процеси
D. Видiлення газоподiбних речовин
E. Коагуляцiя колоїдних систем

51.Центральна районна аптека функцi-
онує в районному центрi i здiйснює за-
безпечення населення лiкарськими за-
собами i виробами медичного призна-
чення. Вкажiть, в яких аптечних закла-
дах дозволено здiйснювати розрахунки
iз споживачами без застосування РРО з
використанням розрахункових квитан-
цiй?

A. Аптеки, аптечнi пункти та кiоски в
сiльськiй мiсцевостi
B.Центральна районна аптека
C. Аптечний пункт в полiклiнiцi
D. Аптечний кiоск на промисловому
ринку
E. Аптечний кiоск на залiзничному
вокзалi

52. Для iдентифiкацiї i кiлькiсного ви-
значення токсикологiчно важливих ре-
човин часто використовують метод га-
зорiдинної хроматографiї. Для цього
речовини у дозатор хроматографа мо-
жна вводити у наступних агрегатних
станах:

A. Рiдкий i газоподiбний
B. Рiдкий i твердий
C. Газоподiбний i твердий
D. Рiдкий
E. Газоподiбний

53. У хворого, який тривалий час лiку-
ється з приводу ревматоїдного артриту,
виявлено гiперглiкемiю. Який iз препа-
ратiв мiг її спричинити?

A. Дексаметазон
B. Диклофенак натрiю
C. Iбупрофен
D. Делагiл
E. Левамiзол

54. При готуваннi мазi з олiєю рицино-
вою i вазелiном фармацевту не вдалося
отримати однорiдної системи. Яка най-
бiльш вiрогiдна причина несумiсностi
мiж даними компонентами?

A.Незмiшуванiсть iнгредiєнтiв
B.Обмежена розчиннiсть
C. Видiлення кристалiзацiйної води
D. Коагуляцiя
E.Адсорбцiя

55. Добре вiдоме велике пiдприємство
на лiцензiйнiй основi надає право вико-
ристовувати свiй товарний знак i вiдпо-
вiдну технологiю невеликому самостiй-
ному пiдприємству, яке використовує
авторитет i довiру споживачiв вiдомої
марки. Як називається зазначена кон-
цепцiя?

A.Франчайзинг
B.Мерчандайзинг
C. Використання марки дилера
D. Використання товарного знаку
E. Використання марки виробника

56.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

57. Фармацевт виявив фiзичну несу-
мiснiсть, причиною якої є коагуляцiя.
Вкажiть речовини, при поєднаннi яких
в розчинi вiдбувається цей процес:

A. Димедрол i коларгол
B. Димедрол i новокаїн
C. Димедрол i хлорид натрiю
D. Димедрол i дiазолiн
E. Димедрол i глюкоза

58. Фармацевт приготував препарат за
прописом:
Rp.: Chloroformii

Olei Helianthi
Methylii salicylatis ana 10,0
M.D.S. Для втирання.

Вкажiть тип дисперсної системи:
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A. Лiнiмент - розчин
B. Лiнiмент - комбiнований
C. Лiнiмент - емульсiя
D. Лiнiмент - суспензiя
E. Лiнiмент - екстракцiйний

59. До складу аерозолiв входять дiючi
компоненти, розчинники, пропеленти.
Якi з нижче перерахованих речовин ви-
користовуються в якостi пропелентiв?

A. Фреон 11, оксид вуглецю, пропан-
бутан
B. Iзопропiлмiрiстат, неон, оксид сiрки
C. Пропiленглiкольмоностеарат, аргон,
гелiй
D. Лiнетол, мiрiстинова кислота, бензо-
каїн
E. Сiрководень, водень, триетаноламiн

60. В цеху з виробництва стерильних
лiкарських форм необхiдно вибрати
метод стерилiзацiї очних крапель для
одержання лiкарської форми з термо-
лабiльних речовин. Який iз перерахо-
ваних методiв є оптимальним в даному
випадку?

A. Стерильна фiльтрацiя
B. Термiчна стерилiзацiя
C. Додавання аскорбiнової кислоти
D. Заповнення в середовищi iнертного
газу
E. Використання полiмерних упаковок

61. Аптечнi заклади в бухгалтерському
облiку своєї фiнансово-господарської
дiяльностi використовують синтетичнi
рахунки дев’яти класiв Плану рахун-
кiв бухгалтерського облiку. Якi об’єкти
облiку вiдображаються на рахунках 4-6
класiв?

A. Джерела утворення господарських
засобiв
B. Засоби аптеки
C. Витрати за елементами
D.Матерiальнi витрати
E. Доходи i результати дiяльностi

62. Провiзор виявив у рецептi фiзичну
несумiснiсть. Вкажiть поєднання лiкар-
ських речовин, якi при змiшуваннi утво-
рюють евтектику:

A. Камфора i ментол
B. Глюкоза i фенiлсалiцилат
C. Стрептоцид i антипiрин
D. Кислота аскорбiнова i гiдрокарбонат
натрiю
E. Вiсмуту нiтрат основний i оксид
магнiю

63. Прийом якого препарату може ви-
кликати розвиток закрепу в хворого,
який отримує комбiновану терапiю ар-
терiальної гiпертензiї?

A. Верапамiл
B.Фуросемiд
C. Триметазiдiн
D.Панангiн
E. Ацетилсалiцилова кислота у малих
дозах

64. В управлiннi фармацевтичною фiр-
мою використовуються американський
та японський пiдходи. Виберiть хара-
ктерну ознаку американської моделi
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"

65. Лiкарськi засоби, що мiстять пер-
винну ароматичну амiногрупу, кiлькi-
сно визначають методом нiтритометрiї.
Який з наведених препаратiв кiлькiсно
визначають методом нiтритометрiї без
попереднього кислотного гiдролiзу?

A. Сульфадимезин
B.Фталазол
C.Фтазин
D.Парацетамол
E. Стрептоцид розчинний

66. Пiд час заповнення "Товарного звi-
ту"завiдуючий аптеки вiдобразив ряд
господарських операцiй у приходнiй ча-
стинi. До цих операцiй належить:

A. Закупiвля лiкарських засобiв i това-
рiв аптечного асортименту
B. Сума реалiзованих торгiвельних
накладень
C. Розхiд товару на господарчi потреби
D. Сума реалiзованого товару
E. Уцiнка з причини лабораторно-
фасувальних робiт

67. Хворому, який страждає на невроз з
явищами тривоги i страху, лiкар призна-
чив дiазепам. Який фармакологiчний
ефект препарату дозволяє застосову-
вати його для лiкування даного захво-
рювання?
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A. Анксiолiтичний
B.Протиаритмiчний
C. Протизапальний
D. Гiпотензивний
E. Антиангiнальний

68. До лiкарнi доставлено дитину з
ознаками отруєння алкалоїдами бела-
дони. Який препарат необхiдно засто-
сувати в якостi антидоту?

A. Прозерин
B. Сульфат магнiю
C. Кофеїн-бензоат натрiю
D. Парацетамол
E. Вальпроат натрiю

69. Ви спiвробiтник аптечного складу.
Пiд час внесення препаратiв, що надi-
йшли, в комп’ютерну базу даних вка-
жiть, до якої фармакологiчної групи
вiдноситься парацетамол:

A. Ненаркотичний анальгетик
B. Снодiйний засiб
C. Дiуретичний засiб
D. Гiпотензивний засiб
E. Антиангiнальний засiб

70. Хворiй 34-х рокiв, яка хворiє на
бронхiт, лiкар призначив протикашльо-
вий засiб центральної дiї. Який препа-
рат призначили хворiй?

A. Глауцин
B. Корглiкон
C. Еналаприл
D. Фуросемiд
E. Ферковен

71. При тривалому застосуваннi пре-
парату його ефективнiсть знижується.
Яку назву має це явище?

A. Звикання
B. Сенсибiлiзацiя
C. Кумуляцiя
D. Залежнiсть
E. Тахiфiлаксiя

72. Хворого попередили, що при засто-
суваннi препарату, який йому призна-
чили, може виникнути кашель. Назвiть
цей препарат:

A. Лiзиноприл
B. Клофелiн
C. Фенiгiдин
D. Дихлотiазид
E.Метопролол

73. Провiзору аптеки зi стажем роботи
понад 8 рокiв у встановленому порядку
видано лiкарняний лист. Який розмiр

допомоги з тимчасової непрацездатно-
стi має право отримати провiзор за пе-
рiод хвороби?

A. 100% середньої заробiтної плати
B. 90% середньої заробiтної плати
C. 80% середньої заробiтної плати
D. 60% середньої заробiтної плати
E. 50% середньої заробiтної плати

74. В аптецi встановлена колективна
матерiальна вiдповiдальнiсть. В якому
випадку договiр про матерiальну вiдпо-
вiдальнiсть може бути переоформле-
ний?

A. При звiльненнi з колективу бiльше
50% його членiв
B. При звiльненнi з колективу одного
спiвробiтника
C. При звiльненнi з колективу 5% його
членiв
D.При звiльненнi з колективу 10% його
членiв
E. При прийманнi в колектив нових
спiвробiтникiв

75. Аптека займається роздрiбною ре-
алiзацiєю лiкарських засобiв. Вкажiть
облiкову групу лiкарських засобiв, до
якої вiдноситься омнопон:

A.Наркотичнi
B.Психотропнi
C.Отруйнi
D. Сильнодiючi
E. Загального списку

76. Фармацевтична фiрма "Фарма-
свiт"запатентувала i виробляє новий
препарат гiпоглiкемiчної дiї. Збут то-
вару фiрма проводить безпосередньо
через власнi вiддiли збуту, збутовi фi-
лiали, мережу фiрмових аптек. Канал
якого рiвня характеризує збутову полi-
тику даної фармацевтичної фiрми?

A.Нульовий
B.Однорiвневий
C. Дворiвневий
D. Трирiвневий
E. Чотирирiвневий

77. Хворому з гострою серцевою не-
достатнiстю i непереносимiстю серце-
вих глiкозидiв було введено добутамiн.
Який механiзм дiї цього препарату?
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A. Стимуляцiя β1-адренорецепторiв
B. Стимуляцiя α1-адренорецепторiв
C. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
D. Пригнiчення активностi фосфодiе-
стерази
E. СтимуляцiяM-холiнорецепторiв

78. Хворому на хронiчну серцеву недо-
статнiсть призначили серцевий глiко-
зид з групи наперстянки. Назвiть цей
препарат:

A. Дигоксин
B. Строфантин
C. Корвалол
D. Корглiкон
E. Кордiамiн

79. Одним з методiв кiлькiсного визна-
чення дiючих речовин у сировинi є ме-
тод бiологiчної стандартизацiї. Для якої
групи бiологiчно активних речовин вiн
застосовується?

A. Серцевi глiкозиди
B.Алкалоїди
C.Жирнi олiї
D. Дубильнi речовини
E. Слизи

80. До лiпофiльних супозиторних основ
вiдноситься:

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

81. Аналiтик контрольно-аналiтичної
лабораторiї визначає кiлькiсний вмiст
Нiтрофуралу. Який титриметричний
метод кiлькiсного визначення вiн може
використати?

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

82. У хворої 52-х рокiв пiдвищений ар-
терiальний тиск протягом мiсяця. З
анамнезу вiдомо, що останнi 5 рокiв
хворiє на бронхiальну астму. Яка група
гiпотензивних препаратiв НЕБАЖА-
НА для хворої?

A. Блокатори β-адренорецепторiв
B. Блокатори кальцiєвих каналiв
C. Транквiлiзатори
D. Блокатори ангiотензинових рецепто-
рiв
E. Дiуретики

83. Провiзор-аналiтик проводить кiль-
кiсне визначення одного з нижченаве-
дених лiкарських засобiв методом нi-
тритометрiї. Вкажiть цей лiкарський
засiб:

A.Норсульфазол
B.Фтивазид
C.Анальгiн
D.Амонiю хлорид
E.Атропiну сульфат

84. В хiмiко-токсикологiчну лабора-
торiю надiйшов бiологiчний матерiал.
Хiмiк-токсиколог при нескерованому
аналiзi починає проводити дослiдження
з визначення наявностi наступної групи
токсичних речовин:

A. Леткi отрути
B. Лiкарськi отрути
C.Металевi отрути
D.Пестициди
E. Мiнеральнi кислоти, луги, неорганi-
чнi солi

85. Якiсть розчинiв для iн’єкцiй в ампу-
лах оцiнюють за рiзними показниками.
Яку кiлькiсть ампул перевiряють при
визначеннi якостi запаювання (герме-
тичностi)?

A. 100%
B. 97%
C. 80%
D. 75%
E. 50%

86. У хiмiчному цеху виготовляють
спиртовий розчин кислоти борної. Якi
фiльтри використовують для фiльтру-
вання цього розчину?

A. Друк-фiльтри
B.Паперовi фiльтри
C.Нутч-фiльтри
D.Фiльтри-мiшки
E.Мембраннi фiльтри

87. У хворого 18-ти рокiв дiагностова-
но дисемiнований туберкульоз легень.
Який лiкарський засiб забезпечить етi-
отропну фармакотерапiю?
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A. Iзонiазид
B. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
C. Триметоприм
D. Лiнкомiцин
E.Метронiдазол

88. Наприкiнцi мiсяця в аптецi розра-
ховується сума реалiзованої торгової
нацiнки. Вкажiть показник, який НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 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

89. Суспензiям як гетерогенним систе-
мам властива кiнетична та седимента-
цiйна нестабiльнiсть. Вкажiть речови-
ну, яку використовують для пiдвищення
стабiльностi суспензiй iз гiдрофобними
речовинами:

A.Желатоза
B. Хлорид натрiю
C. Кислота борна
D. Сульфат натрiю
E. Глюкоза

90. Провiзор-аналiтик проводить кiль-
кiсне визначення субстанцiї адреналiну
тартрату методом кислотно-основного
титрування у неводних розчинниках.
Який iндикатор вiн використовує при
цьому згiдно вимог ДФУ?

A. Кристалiчний фiолетовий
B.Метиловий оранжевий
C. Фенолфталеїн
D. Тимолфталеїн
E. Ерiохром чорний

91. Помилково пацiєнт прийняв сiль,
що мiстить барiй. Яка з наведених со-
лей НЕ ПРОЯВЛЯЄ токсичної дiї на
органiзм людини?

A. Сульфат барiю
B. Карбонат барiю
C. Нiтрат барiю
D. Ацетат барiю
E. Хлорид барiю

92. Мiнералiзат, що аналiзується, мi-
стить осади сульфату барiю i сульфату
свинцю. Роздiлити цi солi можна, вико-
ристовуючи:

A. Розчин ацетату амонiю
B. Сiрчану кислоту
C.Оцтову кислоту
D. Розчин ацетату натрiю
E. Розчин амонiю нiтрату

93. Фармацевтична фiрма "Адонiс"для
просунення нової продукцiї користує-
ться рекламою, яка повiдомляє поку-
пцям про товар, пiдкреслює характернi
його переваги, характернi властивостi
i характеристики. Що це за вид рекла-
ми?

A. Iнформацiйна
B.Агресивна
C.Пiдтримуюча
D.Непряма
E.Пряма

94. Засновники бажають вiдкрити апте-
ку з роздрiбної реалiзацiї лiкарських за-
собiв. Який спосiб здiйснення пiдприєм-
ницької дiяльностi передбачено у цьо-
му випадку?

A. Дозвiльний
B.Нормативний
C. Вiльний
D.Обмежений
E. Явочно-нормативний

95.Пiд час виготовлення вiдварiв, об’єм
яких складає 1000-3000 мл, час настою-
вання на киплячiй водянiй банi складає:

A. 40 хвилин
B. 25 хвилин
C. 30 хвилин
D. 45 хвилин
E. 15 хвилин

96. Провiзор-аналiтик визначає кiль-
кiсний вмiст лiкарського засобу зво-
ротним броматометричним методом.
Який з перерахованих титрованих роз-
чинiв вiн повинен використати?

A. Тiосульфат натрiю
B. Бромат калiю
C. Едетат натрiю
D.Нiтрит натрiю
E.Нiтрат аргентуму

97. Спецiалiст контрольно-аналiтичної
лабораторiї проводить кiлькiсне визна-
чення Ca2+ в субстанцiї кальцiю панто-
тенату. Вкажiть цей метод аналiзу:
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A. Комплексонометрiя
B.Нiтритометрiя
C. Аргентометрiя
D. Перманганатометрiя
E. Йодометрiя

98. Стовпчики з приймочками кукуру-
дзи, якi вмiщують жирнi кислоти, вiта-
мiни, ефiрнi олiї, сапонiни та iншi речо-
вини, застосовують як:

A. Сечогiнний i жовчогiнний засiб
B. Вiдхаркувальний i протикашльовий
засiб
C. Бактерицидний i в’яжучий засiб
D. Седативний i протисудомний засiб
E. Кардiотонiчний i протиаритмiчний
засiб

99. Отруйнi речовини видiляються iз
об’єктiв бiологiчного походження за
допомогою рiзних методiв. При отру-
єннi пестицидами - похiдними фосфор-
них кислот використовують метод:

A. Настоювання органiчними розчин-
никами
B. Перегонки водяною парою iз лужно-
го середовища
C. Настоювання пiдлуженою водою
D. Настоювання водою, пiдкисленою
хлорною кислотою
E. Дiалiзу з пiдлужених розчинiв

100. При готуваннi очних мазей важли-
ве значення має ступiнь дисперсностi
лiкарських речовин. Вкажiть яку лiкар-
ську речовину при введеннi в фармако-
пейну очну основу попередньо ретель-
но розтирають iз стерильною олiєю ва-
зелiновою?

A. Ртутi оксид жовтий
B. Резорцин
C. Пiлокарпiну гiдрохлорид
D. Цинку сульфат
E. Етилморфiну гiдрохлорид

101. Фiнансова звiтнiсть аптек складає-
ться з окремих звiтних форм. У якiй iз
них вiдображається сума кредиторської
заборгованостi за придбаний товар?

A. Ф1 "Баланс"
B.Ф2 "Звiт про фiнансовi результати"
C. Ф2м "Звiт про фiнансовi результати"
D. Ф3 "Звiт про власний капiтал"
E. Ф1 "Баланс", в активi балансу

102. В Українi фiзичнi особи, суб’єкти
малого пiдприємництва, можуть вико-
ристовувати спрощену систему опода-
ткування. Яке обмеженнящодо чисель-

ностi працюючих встановлено для та-
ких суб’єктiв пiдприємництва?

A.Не бiльше 10 осiб
B.Не бiльше 20 осiб
C.Не бiльше 30 осiб
D.Не бiльше 40 осiб
E.Не бiльше 50 осiб

103.Жирна олiя, що мiстить ненасиченi
жирнi кислоти, використовується для
профiлактики атеросклерозу. Вкажiть
ЛРС, яку використовують для отриман-
ня олiї:

A.Насiння льону
B.Насiння чорнушки
C.Плоди кропу
D.Плоди горобини чорноплiдної
E.Плоди глоду

104. В ампульному цеху виготовля-
ють розчини для iн’єкцiй. Вкажiть, до
якої групи розчинiв вiдноситься розчин
аскорбiнової кислоти для iн’єкцiй:

A. Розчини, якi легко окислюються
B. Розчини речовин, якi не пiдлягають
тепловiй стерилiзацiї
C. Розчини солей, якi утворенi слабкими
основами i сильними кислотами
D. Розчини солей, якi утворенi сильними
основами i слабкими кислотами
E. Розчини речовин, якi потребують
спецiальної очистки

105. Фiтохiмiчний цех пiдприємства ви-
готовляє бiогеннi стимулятори з рiзних
видiв сировини. Вкажiть препарати бiо-
генних стимуляторiв рослинного похо-
дження:

A. Екстракт алое рiдкий, лiнiмент алое,
сiк алое, бiосед
B. Екстракт алое рiдкий, пелоїдин, сiк
алое, бiосед
C. Пелоїдин, гумiзоль, торфот, ФiБС
для iн’єкцiй
D. Скловидне тiло, завис плаценти для
iн’єкцiй, сiк алое, бiосед
E. Пелоїдин, гумiзоль, торфот, плазмол,
солкосерил

106. Фармацевт приготував мазь, при-
значену для нанесення на вiдкриту по-
верхню рани. Вкажiть додаткову вимо-
гу, якiй повинна вiдповiдати така мазь:

A. Стерильнiсть
B. Iзотонiчнiсть
C. Iзов’язкiсть
D. Iзоiонiчнiсть
E.Пролонгована дiя
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107. Серед препаратiв екстемпорально-
го приготування значне мiсце займа-
ють порошки. Який з наведених компо-
нентiв вводять до складу порошкiв без
попереднього подрiбнення?

A. Вiсмуту нiтрат основний
B. Кислота аскорбiнова
C. Камфора
D. Ксероформ
E. Глюконат кальцiю

108. Лiкарськi засоби у примi-
щеннях зберiгання лiкувально-
профiлактичного закладу слiд зберi-
гати у вiдповiдних умовах. Де повиннi
зберiгатись отруйнi лiкарськi засоби?

A. У металевiй шафi пiд замком
B.На стелажi
C. У дерев’янiй шафi
D. У холодильнику
E. У внутрiшньому вiддiленнi сейфа

109. На склад надiйшла партiя коренiв
алтеї. Для пiдтвердження справжностi
сировини на зрiз нанесли краплю роз-
чину амiаку - з’явилось жовте забарв-
лення. Це пiдтверджує, що в сировинi
є:

A. Слиз
B. Дубильнi речовини
C. Камедь
D. Пектиновi речовини
E. Вiтамiн C

110. Для кiлькiсного визначення суб-
станцiї прокаїну гiдрохлориду згiдно
ДФУ провiзор-аналiтик використовує
метод нiтритометрiї. Який iндикатор
йому слiд використати?

A. Нейтральний червоний
B.Метиловий червоний
C. Кристалiчний фiолетовий
D. Ксиленоловий оранжевий
E. Кислотний хром темно-синiй

111. Для кiлькiсного визначення суб-
станцiї фторурацилу згiдно ДФУ
провiзор-аналiтик використовує метод
неводного титрування. Який титрова-
ний розчин йому необхiдно використа-
ти?

A. Гiдроксиду тетрабутиламонiю
B.Нiтриту натрiю
C. Бромату калiю
D. Тiоцiанату амонiю
E. Едетату натрiю

112. Провiзор-аналiтик виконує згiдно

ДФУ кiлькiсне визначення субстанцiї
глюконату кальцiю методом компле-
ксонометричного титрування. Який iн-
дикатор вiн повинен застосувати?

A. Кальконкарбонова кислота
B.Метиловий червоний
C. Кристалiчний фiолетовий
D. Тимолфталеїн
E. Тропеолiн 00

113. Для кiлькiсного визначення лiкар-
ського засобу згiдно ДФУ використо-
вують метод комплексонометричного
титрування. Назвiть цей лiкарський за-
сiб:

A. Хлорид кальцiю
B.Цитрат калiю
C. Хлорид калiю
D. Бензоат натрiю
E. Тiосульфат натрiю

114. В контрольно-аналiтичнiй лабора-
торiї виконується аналiз субстанцiї ге-
птагiдрату сульфату залiза згiдно ДФУ.
Наважку субстанцiї титрують розчи-
ном:

A. Сульфату амонiю церiю
B.Нiтрату аргентуму
C. Тiоцiанату амонiю
D. Едетату натрiю
E. Бромату калiю

115. У хворого з артерiальною гiпер-
тензiєю та хронiчним бронхiтом ра-
птово виник сухий кашель, задишка;
температура тiла не змiнилась. Вiдомо,
що хворий приймає каптоприл. Вказанi
симптоми можна пояснити збiльшеним
утворенням:

A. Брадикiнiну
B.Ангiотензину-1
C. Ренiну
D.Альдостерону
E. Na-уретичного пептиду

116. В аптеку звернувся чоловiк з про-
ханням порадити лiкарський засiб для
усунення алергiчного ринiту, який ви-
никає у нього пiд час цвiтiння липи.
Який засiб можна запропонувати?

A. Лоратадин
B.Адреналiн
C.Анаприлiн
D.Амброксол
E. Лозартан

117. При проведеннi проби на чутли-
вiсть до бензилпенiцилiну у пацiєнта
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розвинувся анафiлактичний шок. Яким
препаратом слiд обколоти мiсце вве-
дення антибiотика?

A. Адреналiну гiдрохлорид
B.Норадреналiну гiдротартрат
C. Атропiну сульфат
D. Пропранолол
E. Цефтрiаксон

118. Фармацевт готує порошки, розти-
раючи один з компонентiв пропису зi
спиртом етиловим. Для якої речовини
характерна дана технологiя виготов-
лення?

A. Стрептоцид
B. Крохмаль
C. Тальк
D. Оксид цинку
E. Глина бiла

119. Бухгалтер визначає фiнансовий
результат господарської дiяльностi
аптеки. Що буде вiдображено за кре-
дитом рахунка 791 "Результат опера-
цiйної дiяльностi"?

A. Чистий дохiд (виручка вiд реалiзацiї)
B. Собiвартiсть реалiзованих товарiв
C. Адмiнiстративнi витрати
D. Витрати на збут
E. Податок на прибуток

120. У вiдповiдностi з наведеною у
П(С)БО-2 облiковою формулою ба-
лансу, вкажiть суму активiв аптеки,
якщо власний капiтал складає 7 500
грн, а зобов’язання - 2 500 грн:

A. 10 000 грн
B. 4 000 грн
C. 7 500 грн
D. 2 500 грн
E. 12 000 грн

121. В органiзмi внаслiдок метабо-
лiзму новокаїну утворюється пара-
амiнобензойна кислота. Який метабо-
лiчний процес знаходиться в основi вка-
заного перетворення?

A. Гiдролiз
B. Дезалкiлування
C. Окиснення
D. Вiдновлення
E. Кон’югацiя

122. Вiдбулося отруєння нiтритами. Ви-
явлення нiтритiв за реакцiєю утворен-
ня азобарвника проводять з викори-
станням такої кислоти:

A. Сульфанiлова
B. Сульфатна
C.Фосфорна
D. Хлористоводнева
E. Салiцилова

123. З плодiв розторопшi випускають
ряд вiтчизняних i зарубiжних препа-
ратiв гепатопротекторної активностi.
Доброякiснiсть цiєї сировини визначає-
ться вмiстом:

A.Флаволiгнанiв
B. Кумаринiв
C.Алкалоїдiв
D. Вiтамiнiв
E. Терпеноїдiв

124. 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

125. До аптеки надiйшов рецепт на по-
рошки, до складу яких входять кисло-
та аскорбiнова i натрiю гiдрокарбонат.
Вкажiть процес, який вiдбувається мiж
iнгредiєнтами:

A. Вiдсирювання
B.Окислення
C.Адсорбцiя
D. Утворення осаду
E. Розшарування

126. Аналiтик визначає кiлькiсний
вмiст натрiю бензоату методом ациди-
метрiї у неводному середовищi у вiдпо-
вiдностi до вимог ДФУ. Який реактив
вiн використав у якостi розчинника?

A. Кислота оцтова безводна
B.Пiридин
C. Вода
D. Диметилформамiд
E.Метанол

127. Провiзор-аналiтик визначає кiль-
кiсний вмiст ртутi дихлориду методом
зворотньої комплексонометрiї. При
цьому вiдтитрувати надлишок титро-
ваного розчину натрiю едетату можна
титрованим розчином:
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A. Сульфату цинку
B. Гiдроксиду натрiю
C. Тiосульфату натрiю
D. Бромату калiю
E.Метилату натрiю

128. Пiд час проведення кiлькiсного ви-
значення кальцiю лактату комплексо-
нометричним методом згiдно ДФУ у
якостi iндикатора використовується:

A. Кислота кальконкарбонова
B. Дифенiлкарбазон
C. Нафтолбензеїн
D. Фенолфталеїн
E. Тропеолiн 00

129. Провiзор контрольно-аналiтичної
лабораторiї дослiджує субстанцiю про-
каїну гiдрохлориду у вiдповiдностi до
вимог ДФУ. Яким методом ДФУ реко-
мендує визначати кiлькiсний вмiст цьо-
го препарату?

A. Нiтритометрiї
B. Броматометрiї
C. Ацидиметрiї
D. Алкалiметрiї
E. Комплексонометрiї

130. В аптеку надiйшов рецепт:
Rp.: Mucilaginis Amyli 50,0

Da. Signa. Для клiзми.
Яку кiлькiсть крохмалю i води очище-
ної використав фармацевт для приготу-
вання препарату?

A. 1,0 г крохмалю; 49 мл води очищеної
B. 1,0 г крохмалю; 50 мл води очищеної
C. 2,0 г крохмалю; 48 мл води очищеної
D. 5,0 г крохмалю; 45 мл води очищеної
E. 10,0 г крохмалю; 40 мл води очищеної

131. Аерозольний цех пiдприємства ви-
користовує у своїй роботi пропеленти
рiзних груп. Оберiть пропеленти, якi
вiдносяться до групи легколетючих ор-
ганiчних розчинникiв:

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

132. Який препарат, що вiдноситься до
групи послаблюючих, НЕ МОЖНА
призначати при отруєннях засобами,
що пригнiчують ЦНС?

A.Магнiю сульфат
B.Натрiю сульфат
C. Вазелiнова олiя
D. Бiсакодил
E. Гуталакс

133. Хворому на бронхiальну астму бу-
ло призначено сальбутамол. Застосу-
вання цього препарату усунуло симпто-
ми бронхоспазму. Це пов’язано iз сти-
муляцiєю:

A. β2-адренорецепторiв
B. α1-адренорецепторiв
C. M-холiнорецепторiв
D. Синтезу ацетилхолiну
E. β1-адренорецепторiв

134. Провiзор-аналiтик аптеки хоче
взяти частину вiдпустки весною, а ча-
стину - влiтку. Подiл вiдпустки на ча-
стини допускається при умовi, що її
основна частина становитиме не мен-
ше:

A. 14 днiв
B. 10 днiв
C. 12 днiв
D. 16 днiв
E. 18 днiв

135. На телебаченнi перiодично здiй-
снюється популяризацiя серед молодi
механiчних контрацептивiв (без вказi-
вок на конкретнi товарнi марки). Рi-
зновидом якої складової маркетингової
комунiкацiї є цi заходи?

A.Паблiситi
B. Реклама
C.Персональний продаж
D. Стимулювання збуту
E. Спонсорство

136. До родини селеровi вiдноситься
дво- або багаторiчна рослина, з сизува-
тим галузистим в верхнiй частинi сте-
блом. Листя сизуватi, роздiленi на ни-
тковi частки. Квiтки жовтi, зiбранi у
суцвiття складна парасолька. З плодiв
цiєї рослини виготовлюють "кропову
воду". Назвiть рослину:

A. Foeniculum vulgare
B. Carum carvi
C. Petroselium crispum
D. Coriandrum sativum
E. Conium maculatum

137. Воду для iн’єкцiй одержують шля-
хом дистиляцiї i зберiгають при вiдповi-
днiй температурi. Одержання води для
iн’єкцiй проводиться:
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A. В окремiй кiмнатi асептичного блоку
B. В асистентськiй кiмнатi
C. У мийнiй
D. У рецептурному вiддiлi
E. В торговому залi

138. До вiддiлу ГЛФ аптеки №1 надi-
йшов рецепт на краплi в нiс "Фарма-
золiн"дитинi 2,8 рокiв. Вкажiть, за яку
вартiсть буде вiдпущений лiкарський
засiб?

A. Безкоштовно
B. З оплатою 50% вартостi
C. За повну вартiсть
D. З оплатою 30% вартостi
E. З оплатою 70% вартостi

139. На основi коренiв солодки випу-
скають рiзноманiтнi лiкарськi форми -
таблетки, порошки, сиропи, збори, але
не розроблена лiкарська форма - iн’є-
кцiйний розчин. Коренi солодки вияв-
ляють гемолiтичнi властивостi, оскiль-
ки мiстять такi дiючi речовини:

A. Сапонiни
B.Алкалоїди
C. Ефiрнi масла
D. Iридоїди
E. Полiсахариди

140.На фармацевтичному пiдприємствi
виготовляють олiю камфорну для зов-
нiшнього застосування. Вкажiть, яку
олiю використовують в якостi розчин-
ника:

A. Соняшникову
B.Персикову
C. Вазелiнову
D. Оливкову
E. Сливову

141.На фармацевтичному пiдприємствi
виготовляють мазi. На якiй основi ви-
готовляють мазь сiрчану просту?

A. На емульсiйнiй
B.На вазелiновiй
C. На основi "для очних мазей"
D. На ланолiнi
E. На полiетиленглiколевiй

142. Одним iз звiтних документiв апте-
ки є Баланс (Ф1), який складається з
активу i пасиву. Назвiть складовi части-
ни активу балансу аптеки:

A.Оборотнi та необоротнi кошти
B. Власнi та позиковi кошти
C. Власний капiтал
D.Позиковi кошти
E. -

143. Чоловiк 46-ти рокiв, хворий на
хронiчний бронхiт, звернувся в аптеку.
Який лiкарський засiб можна пореко-
мендувати йому для полегшення вiдхо-
дження густого та в’язкого харкотин-
ня?

A.Амброксол
B.Фалiмiнт
C. Лiбексин
D. Глаувент
E. Сальбутамол

144. Вагiтна жiнка 26-ти рокiв (III три-
местр вагiтностi) скаржиться на пiдви-
щення температури тiла до 39oC. Який
жарознижуючий лiкарський засiб мо-
жна запропонувати в данiй ситуацiї?

A.Парацетамол
B.Аспiрин
C. Диклофенак натрiю
D.Анальгiн
E. Iндометацин

145. Судово-токсикологiчний аналiз ча-
сто проводять за продуктами метаболi-
зму отруйних речовин. Амiнобензофе-
нони утворюються у процесi бiотранс-
формацiї:

A. 1,4-бензодiазепiнiв
B.Фенотiазинiв
C. Барбiтуратiв
D. Бутирофенонiв
E.Опiатiв

146.Хворiй 48-ми рокiв для зняття важ-
кого нападу бронхiальної астми внутрi-
шньовенно ввели розчин преднiзолону.
До якої групи гормональних препара-
тiв належить преднiзолон?

A. Глюкокортикоїди
B. Гестагеннi препарати
C. Естрогени
D.Мiнералокортикоїди
E.Анаболiчнi стероїди

147. До аптеки звернувся хворий, який
впродовж мiсяця приймав феназепам.
Хворий наполягав на придбаннi ще
двох упаковок цього препарату, поя-
снюючи це тим, що вiн без феназепа-
му погано себе почуває. Що лежить в
основi побiчної дiї препарату, яка роз-
винулася в хворого?
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A. Лiкарська залежнiсть
B. Iдiосинкразiя
C. Синдром пiслядiї
D. Кумуляцiя
E. Звикання

148. Хворому на алергiчний ринiт при-
значили ефедрин в краплях для носа.
Закапування препарату в нiс значно по-
кращило стан хворого, що спонукало
його до застосування цього засобу ко-
жнi 2 години, але за цих умов препарат
став неефективним. Яке явище є при-
чиною цього?

A. Тахiфiлаксiя
B. Лiкарська залежнiсть
C. Iдiосинкразiя
D. Алергiя
E. Кумуляцiя

149. Допомiжнi речовини при виробни-
цтвi таблеток потрiбнi для надання та-
блетованiй масi необхiдних технологi-
чних властивостей, забезпечення то-
чностi дозування, механiчної мiцностi,
стабiльностi таблеток в процесi зберi-
гання. Якi допомiжнi речовини покра-
щують розпадання або розчинення та-
блеток в органiзмi?

A. Розпушуючi речовини
B.Антифрикцiйнi речовини
C. Ковзкi речовини
D. Наповнювачi
E. Коригенти

150. У разi втрати лiцензiї провiзор по-
винен звернутися до органу лiцензуван-
ня iз заявою про видачу дублiката. Ор-
ган лiцензування зобов’язаний видати
заявниковi дублiкат лiцензiї не пiзнiше:

A. Трьох робочих днiв з дня одержання
заяви
B.Одного мiсяця з дня одержання заяви
C. Двох мiсяцiв з дня одержання заяви
D. Трьох мiсяцiв з дня одержання заяви
E. Не видається дублiкат

151. Визначення рН бiологiчного мате-
рiалу за допомогою iндикаторних па-
пiрцiв використовується для попере-
днього вирiшення питання про речо-
вини, що могли викликати отруєння.
Пiд дiєю випаровувань дослiджуваного
матерiалу такий папiрець, змочений лу-
жним розчином плюмбум ацетату, по-
чорнiв. Це свiдчить про наявнiсть у до-
слiджуваному матерiалi:

A. Сiрководню
B.Амiаку
C.Метану
D. Чадного газу
E. Вуглекислого газу

152. Метод видiлення етиленглiко-
лю за Лапкiною-Назаренко дозволяє
ефективно iзолювати його з об’єктiв
хiмiко-токсикологiчного аналiзу. При
використаннi цього методу як селе-
ктивний переносник етиленглiколю з
об’єктiв у дистилят використовується:

A. Бензол
B. Вода
C. Етиловий спирт
D. Хлороформ
E.Ацетон

153.Настоянку якої лiкарської рослини
провiзор може запропонувати як тонi-
зуючий засiб?

A. Родiола рожева
B. Деревiй звичайний
C.Ортосифон тичинковий
D.Наперстянка пурпурова
E.Акацiя бiла

154. Теобромiн i теофiлiн кiлькiсно ви-
значають методом алкалiметрiї за замi-
сником. Яка кислота при цьому титрує-
ться гiдроксидом натрiю?

A.Нiтратна
B. Хлоридна
C. Сульфатна
D.Ацетатна
E.Фосфатна

155. Розрахуйте кiлькiсть сухого екс-
тракту красавки (1:2) для приготування
лiкарської форми:
Extracti Belladonnae 0,015
Magnesii oxydi 0,5
Natrii hydrocarbonatis 0,2
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses №10
Signa. По 1 порошку 3 рази на день.

A. 0,3
B. 0,15
C. 0,4
D. 0,6
E. 0,015

156. Хвора 25-ти рокiв впродовж 7-ми
днiв отримувала антибiотикотерапiю,
яка ускладнилась розвитком дисбакте-
рiозу кишечнику. Препарат iз якої гру-
пи лiкарських засобiв слiд використати
для лiкування даного ускладнення?
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A. Пробiотики
B. Спазмолiтики
C.Жовчогiннi
D. Антациди
E. Адаптогени

157.Хворiй 57-ми рокiв встановлено дiа-
гноз ревматоїдного артриту, в анамнезi
виразкова хвороба. Що з групи несте-
роїдних протизапальних препаратiв мо-
жна рекомендувати данiй хворiй?

A. Целекоксиб
B. Диклофенак натрiю
C. Аспiрин
D. Iндометацин
E.Мефенамова кислота

158. Цех фармацевтичного пiдприєм-
ства, 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

159. Для лiкування iнфекцiї сечовидiль-
них шляхiв лiкар-iнтерн призначив хво-
рому препарат з групи нiтрофуранiв -
нiфуроксазид. Лiкарем допущена по-
милка, оскiльки препарат:

A. Не всмоктується з травного каналу
B. Виводиться з сечею в неактивному
станi
C.Має нефротоксичний ефект
D.Має бактерiостатичний ефект
E. Повiльно виводиться з органiзму

160. Фармацевт виготовляє мазь в асе-
птичних умовах на стерильнiй мазевiй
основi - сплавi вазелiну i ланолiну у
спiввiдношеннi 6:4 i вводить речовину
за типом суспензiї. Для якої речовини
характерна наведена технологiя виго-
товлення мазi?

A. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
B. Хлорид натрiю
C. Хлорид тiамiну
D. Пiлокарпiну гiдрохлорид
E. Сульфат натрiю

161. Впродовж якого часу суб’єкт го-
сподарювання, який здiйснює дiяль-
нiсть з оптової торгiвлi лiкарськими
засобами, повинен зберiгати докумен-
ти, що пiдтверджують факт купiвлi або

продажу цих засобiв?

A.Не менше 3-х рокiв
B.Не менше 1-го року
C.Не менше 2-х рокiв
D.Не менше 5-ти рокiв
E.Не менше 10-ти рокiв

162. Ця речовина має блакитний колiр,
але, на вiдмiну вiд барвних, не залишає
забарвленого слiду; порошки з неї готу-
ють за загальними правилами. Вкажiть
цю речовину:

A. Сульфат мiдi
B. Етакридину лактат
C. Рибофлавiн
D.Акрихiн
E.Фурацилiн

163. Фармацевт настоює протягом 15-
ти хвилин водний витяг iз лiкарської
рослинної сировини в щiльно закритiй
iнфундирцi, i помiшує, не вiдкриваючи
кришки. Вкажiть, для якої сировини ха-
рактерна дана технологiя приготування
настою?

A. Листя м’яти
B. Листя чорницi
C. Листя сени
D. Листя мучницi
E. Листя брусницi

164. Фармацевт приготував 10 поро-
шкiв, що мiстять атропiну сульфат в
кiлькостi 0,00005 на одну дозу. Яку три-
турацiю вiн використав?

A. 1:100
B. 1:10
C. 1:1000
D. 1:50
E. 1:20

165.Охорона здоров’я надає першочер-
гове значення якостi лiкарських засо-
бiв, тому фармацевтичне пiдприємство
спрямувало свої зусилля на покращен-
ня якiсних характеристик препарату.
Яку концепцiю управлiння маркетин-
гом використовує фiрма?

A. Удосконалення товару
B. Удосконалення виробництва
C. Сучасний маркетинг
D. Всi вiдповiдi вiрнi
E.Правильної вiдповiдi немає

166.При влаштуваннi на роботу на кон-
кретну посаду молодого фахiвця озна-
йомлюють з його правами та обов’яз-
ками. Яким документом регулюються
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права i обов’язки аптечних працiвни-
кiв?

A. Посадова iнструкцiя
B. Внутрiшнiй трудовий розпорядок
C. Кодекс законiв про працю
D. Всi вiдповiдi вiрнi
E. Вiрної вiдповiдi немає

167. 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

168.При тривалому застосуваннi фено-
барбiталу в хворого з епiлепсiєю розви-
нулася толерантнiсть до препарату. Що
лежить в основi розвитку даного яви-
ща?

A. Прискорення бiотрансформацiї
B.Послаблення процесу всмоктування
C. Пiдвищення чутливостi рецепторiв
D. Пригнiчення бiотрансформацiї
E. Накопичення речовини в органiзмi

169. Вiдповiдно до дiючого законодав-
ства, в Українi на деякi лiкарськi за-
соби та вироби медичного призначен-
ня введено державне регулювання цiн.
Яка гранична торгiвельна (роздрiбна)
надбавка (нацiнка) встановлена для лi-
кiв, якi закуповуються державними та
комунальними закладами охорони здо-
ров’я за бюджетнi кошти?

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

170.Аптека здiйснює реалiзацiю лiкар-
ських засобiв. Вкажiть розмiр податку
на додану вартiсть (ПДВ) на лiкарськi
засоби, якi реалiзуються аптекою?

A. 0%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
E. 25%

171. На фармацевтичнiй фабрицi виго-
товляють сiк iз свiжої рослинної сиро-
вини. Вкажiть, яку операцiю проводять
на стадiї очищення соку:

A. Нагрiвання з наступним рiзким охо-
лодженням
B. Вiдстоювання
C.Адсорбцiя
D.Фiльтрацiя
E. Кристалiзацiя

172. Фiтохiмiчний цех фармацевтично-
го пiдприємства виробляє настоянку
валерiани iз свiжої сировини. Техноло-
гiчною особливiстю виготовлення да-
ного препарату є те, що вiн готується
на:

A. 70% етанолi у спiввiдношеннi 1:5
B. 70% етанолi у спiввiдношеннi 1:10
C. 90% етанолi у спiввiдношеннi 1:5
D. 90% етанолi у спiввiдношеннi 1:10
E. 95% етанолi у спiввiдношеннi 1:10

173. Хворому, що страждає на вираз-
кову хворобу шлунка, був призначений
противиразковий препарат, що має зда-
тнiсть одночасно знижувати секрецiю
соляної кислоти i пригнiчувати мiкро-
органiзм хелiкобактер пiлорi. Назвiть
цей препарат:

A.Омепразол
B. Гастроцепiн
C.Маалокс
D.Фамотидин
E.Альмагель

174. Кiлькiсне визначення субстан-
цiї нiтрофурала (фурацилiну) прово-
дять спектрофотометричним методом.
Розрахувати кiлькiсний вмiст провiзор-
аналiтик може, шляхом вимiру:

A.Оптичної густини
B.Показника заломлення
C. Кута обертання
D. рН розчину
E. Температури плавлення

175. За результатами iнвентаризацiї в
аптецi виявлена нестача товару в ме-
жах природної втрати. За якими цiнами
розмiр цiєї нестачi буде вiднесений на
витрати?

A. Закупiвельнi
B. Роздрiбнi
C. Контрактнi
D.Митнi
E. Договiрнi
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176. Яка речовина буде заважати при
проведеннi реакцiї йодоформної проби
для виявлення етилового спирту в бiо-
логiчному матерiалi?

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

177. Iз заробiтної плати працiвникiв
аптек утримується податок з доходу
фiзичних осiб. Вкажiть суму, яка НЕ
ВКЛЮЧАЄТЬСЯ до сукупного мiся-
чного доходу при оподаткуваннi даним
податком:

A. Сума допомоги по вагiтностi та
пологах
B. Сума за листком непрацездатностi
C. Дивiденди
D. Сума допомоги з догляду за хворим
E. Сума доходу, отримана в натуральнiй
формi

178. 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

179. 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

180. Провiзор-технолог виявив несумi-
снiсть у рецептi:
Rp.: Mentholi 0,5

Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis aa 1,5
Aquae purificatae 100 ml
M.D.S. По 1 ст. ложцi 2 рази на день.

Якi прийоми повинен використати про-
вiзор, щоб приготувати дану лiкарську
форму?

A. Додати стабiлiзатор
B.Провести фракцiйне розчинення
C.Провести замiну розчинника
D. Замiнити один з компонентiв
E. Замiнити лiкарську форму

181. Фармацевт готує вагiнальнi супо-
зиторiї методом виливання. Вкажiть гi-
дрофiльну основу, яку вiн може викори-
стати:

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

182. Пiд час вiдпуску безрецептурного
препарату для симптоматичного лiку-
вання ринiту хворому з артерiальною
гiпертензiєю для максимального зни-
ження вiрогiдностi розвитку небажаної
системної судинозвужувальної дiї слiд
рекомендувати таку лiкарську форму:

A.Мазь
B. Гель
C. Краплi
D.Аерозоль
E. Таблетки

183. Хворому 56-ти рокiв для лiкування
гiпертонiчної хвороби призначенi iнгi-
бiтор АПФ (iАПФ) та калiйзберiгаю-
чий дiуретик. 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

184.Для лiкування гiпертонiчної хворо-
би призначають дiуретики. Який дiуре-
тик НЕ ВИМАГАЄ поєднання з препа-
ратами калiю?

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

185. З кореня вовчуга отримують на-
стоянку, яка використовується для лiку-
вання гемороїдальних кровотеч. Iден-
тифiкацiю iзофлавоноїдiв у сировинi
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проводять за допомогою:

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

186. Квiтки глоду використовуються
для виробництва кардiотонiчних засо-
бiв. При заготiвлi цiєї сировини можли-
ве потрапляння домiшок у виглядi квi-
ток:

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

187. У вiддiл запасiв аптеки надiйшов
товар, серед якого значиться препарат
Нiтроглiцерин, у кiлькостi 100 упако-
вок. До якої групи лiкарських засобiв
необхiдно вiднести цей препарат, вра-
ховуючи його фiзико-хiмiчнi властиво-
стi?

A. Вибуховi речовини
B. Вибухонебезпечнi речовини
C. Легкозаймистi речовини
D. Легкогорючi речовини
E. Леткi речовини

188.Для зняття набряку в медичнiй пра-
ктицi застосовують гiпертонiчнi розчи-
ни. Вкажiть явище, що вiдбувається у
клiтинах кровi при введеннi такого роз-
чину:

A. Плазмолiз
B. Гiдролiз
C. Гемолiз
D. Лiполiз
E. Електролiз

189. Лiкарю-стоматологу необхiдно пiд
час операцiї зменшити салiвацiю у хво-
рого. Препарат якої фармакологiчної
групи вiн використав для цього?

A. M-холiноблокатори
B. M-холiномiметики
C. Адреномiметики
D. Адреноблокатори
E. M, H-холiномiметики

190. 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

191. Провiзор-аналiтик лабораторiї
Державної iнспекцiї з контролю яко-
стi лiкарських засобiв проводить кiлькi-
сне визначення кофеїну згiдно до вимог
Державної Фармакопеї України мето-
дом кислотно-основного титрування у
безводних розчинниках. Який титрова-
ний розчин вiн використав?

A. Кислоти хлорної
B.Натрiю метилату
C.Натрiю гiдроксиду
D.Натрiю едетату
E. Калiю бромату

192. 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

193.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

194. Фармацевтична хiмiя вивчає спо-
соби отримання лiкарських засобiв.
При взаємодiї анестезину з бета-
дiетиламiноетанолом у присутностi
натрiю алкоголяту з наступним пiд-
кисленням кислотою хлороводневою
отримують:

A.Прокаїну гiдрохлорид
B.Прокаїнамiду гiдрохлорид
C. Дикаїн
D. Ксикаїн
E. Тримекаїн

195.При нагрiваннi сульфамiдного пре-
парату з салiциловою кислотою у при-
сутностi кислоти сiрчаної концентро-
ваної спостерiгається малинове забарв-
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лення. Який лiкарський засiб аналiзує-
ться?

A. Стрептоцид розчинний
B. Стрептоцид
C. Сульгiн
D. Етазол
E. Фталазол

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

A. 35 − 40oC
B. 80 − 90oC
C. 60 − 70oC
D. 50 − 60oC
E. 70 − 80oC

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

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

198. Для облiку здiйснених в аптецi го-
сподарських операцiй використовую-
ться синтетичнi рахунки, перелiк яких
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

199. Хворий 40-ка рокiв страждає на
бронхiальну астму i порушення серце-
вого ритму у виглядi брадiаритмiї. Пре-
парати якої фармакологiчної групи до-
цiльно призначити для усунення брон-
хоспазму?

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

200. 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


