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1.Пiд час iзолювання алкалоїдiв з бi-
ологiчного матерiалу за методом Кра-
маренка проводиться очищення витяж-
ки. Для якої операцiї до витяжки дода-
ють сульфат амонiю?

A. Висолювання
B.Настоювання
C. Центрифугування
D. Екстракцiя ефiром
E. Екстракцiя хлороформом

2. До аптечного складу надiйшли
товарно-матерiальнi цiнностi вiд АТ
"Дарниця"у вiдповiдностi з договором
про постачання. Який вiддiл складу без-
посередньо приймає товар?

A. Приймальний вiддiл
B. Вiддiл експедицiї
C. Вiддiл комплектацiї
D. Вiддiл зберiгання
E. Оперативний вiддiл

3. Провiзор-аналiтик контролює стан
рефрактометра. Для його калiбрування
вiн використав воду очищену. Яке зна-
чення показника заломлення має бути
у води очищеної?

A. 1,3330
B. 1,3110
C. 1,3220
D. 1,3440
E. 1,3550

4. Для заповнення бюреткової установ-
ки в аптецi приготували 2 л 10% роз-
чину натрiю бензоату. Вкажiть журнал,
в якому буде зареєстровано цю опера-
цiю:

A. Лабораторний
B.Фасувальний
C. Товарний звiт
D. Рецептурний
E. Касовий

5. 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

6. Який з нижченаведених лiкарських
засобiв застосовується при iнфарктi мi-

окарда для проведення тромболiтичної
терапiї?

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

7. У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лi-
кування iндометацином виникла шлун-
кова кровотеча внаслiдок утворення
виразки слизової оболонки шлунка.
Ульцерогенна дiя препарату пов’язана
iз зменшенням активностi такого фер-
менту:

A.Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
B.Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
C. Лiпооксигеназа (ЛОГ)
D. Тромбоксансинтетаза
E.Простациклiнсинтетаза

8. Хворому з виразковою хворобою
призначено ранiтидин. Кислотнiсть
шлункового соку значно знизилася.
Який механiзм лежить у основi дiї да-
ного препарату?

A. Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв
B. Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв
C. БлокадаM-холiнорецепторiв
D. Пригнiчення активностi H+K+АТФ-
ази
E. Блокада H-холiнорецепторiв вегета-
тивних ганглiїв

9. Вагiтна жiнка захворiла на пневмо-
нiю; термiн вагiтностi 20 тижнiв. Який
хiмiотерапевтичний препарат можна
порадити лiкарю для призначення хво-
рiй без загрози для розвитку плоду?

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

10. При проведеннi оперативного втру-
чання було застосовано мiорелаксант
тубокурарину хлорид. Який засiб-
антагонiст слiд ввести хворому для вiд-
новлення у нього самостiйного дихан-
ня?

A.Прозерин
B. Дитилiн
C.Цитiтон
D. Етимiзол
E. Бензогексонiй

11. Дитина випадково випила iз флако-
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на розчин, який її бабуся використову-
вала для лiкування глаукоми. Вияви-
лось, що це був пiлокарпiну гiдрохло-
рид. Який лiкарський засiб можна за-
стосувати як антидот?

A. Атропiну сульфат
B. Карбахолiн
C. Ацеклiдин
D. Бензогексонiй
E. Пентамiн

12.Хворому з серцевою недостатнiстю,
що пов’язана з тривалим порушенням
стану коронарних судин, можна реко-
мендувати препарат з наступної ро-
слинної сировини:

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

13. До аптеки звернувся хворий з про-
ханням вiдпустити йому листя брусницi.
Яку лiкарську рослинну сировину з тих,
що є у наявностi, можна запропонувати
у якостi замiнника?

A. Folium Uvae ursi
B. Rizoma Calami
C. Rizoma et radix Sanquisorbae officinalis
D. Herba Achilleae millefolii
E. Radix Taraxaci officinalis

14. Для iдентифiкацiї багатоатомно-
го спирту глiцерину провiзор-аналiтик
проводить реакцiю дегiдратацiї з калiю
гiдросульфатом. Продукт, що утворю-
ється при цьому, має характерний рiз-
кий запах i викликає посинiння фiль-
трувального паперу, змоченого 1% роз-
чином натрiю нiтропрусиду i пiпериди-
ном. Назвiть його:

A. Акролеїн
B. Дiетиловий ефiр
C. Кислота оцтова
D. Етанол
E. Хлороформ

15. Провiзор-аналiтик аптеки прово-
дить аналiз води очищеної. Для цього
певну кiлькiсть зразка, що дослiджує-
ться, вiн доводить до кипiння, додає 0,02
М розчин калiю перманганату i кисло-
ту сiрчану розведену. Пiсля кип’ятiння
отриманого розчину протягом 5 хви-
лин рожеве забарвлення має зберiга-
тися. Який домiшок визначав провiзор-
аналiтик?

A. Речовини, що вiдновлюють
B. Дiоксид вуглецю
C.Нiтрати
D. Сульфати
E. Важкi метали

16. Таблетковий цех виробляє табле-
тки з напресованим покриттям. Вка-
жiть апаратуру, що використовується
для цього:

A. Таблеткова машина подвiйного пре-
сування
B. Дражувальний котел
C.Мармеризер
D. Ексцентрикова таблеткова машина
E. Тритурацiйна машина

17. Фармацевтичне пiдприємство виро-
бляє густий екстракт, де у якостi екстр-
агента використовується 0,25% розчин
амiаку. Це густий екстракт:

A. Солодки
B.Полину
C. Валерiани
D. Чоловiчої папоротi
E. Кропиви собачої

18. Аптека здiйснює забезпечення на-
селення лiкарськими препаратами за
готiвковий розрахунок. Вкажiть розмiр
податку на додану вартiсть при реалiза-
цiї лiкарських засобiв:

A. 0%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 30%

19. Пiдприємство фармацевтичного
профiлю, що досягло високих показни-
кiв обсягiв збуту власної продукцiї i ви-
знання покупцiв, дiстане максимальний
прибуток на наступному етапi життє-
вого циклу товару:

A. Зрiлiсть
B. Впровадження на ринок
C. Рiст
D. Спад
E. Розробка

20. Аерозольний цех пiдприємства ви-
користовує у своїй роботi пропеленти
рiзних груп. Оберiть пропеленти, що
вiдносяться до групи стиснених газiв:
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A. Азот, закис азоту, двоокис вуглецю
B. Хладони (фреони)
C. Пропан, бутан, iзобутан
D. Вiнiл- i метилхлорид
E.Метиленхлорид, етиленхлорид

21. Який препарат є специфiчним ан-
тидотом пiд час отруєння препаратами
залiза?

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

22. Провiзор встановив несумiснiсть у
пропису.
Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml

Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1%-1 ml
M.D.S. Краплi в нiс.

Вкажiть хiмiчний процес, що лежить в
основi несумiсностi:

A. Окислення
B.Нейтралiзацiя
C. Осадження
D. Гiдролiз
E. Адсорбцiя

23. Фармацевт приготував розчин ета-
кридину лактату. Вкажiть особливiсть
розчинення речовини:

A. Розчинення у гарячiй водi
B. Розчинення у свiжоперегнанiй водi
C. Розчинення у холоднiй водi
D. Розтирання у ступцi з водою
E. Розчинення у розчинi калiю йодиду

24. Аптека проводить iндивiдуальне
приготування лiкiв. Якi види внутрi-
шньоаптечного контролю є обов’язко-
вими?

A. Письмовий, органолептичний, кон-
троль пiд час вiдпуску
B. Письмовий, опитувальний i контроль
пiд час вiдпуску
C. Письмовий, якiсний i кiлькiсний
аналiз
D. Письмовий, фiзичний i хiмiчний
E. Письмовий i контроль пiд час вiдпу-
ску

25. Фармацевт готує супозиторiї на жи-
ровiй основi методом виливання. Вка-
жiть основу, яку необхiдно використа-
ти:

A. Бутирол
B. Вазелiн
C.Олiя какао
D. Вiск
E. Спермацет

26. Препарати, виготовленi на основi
коренiв кульбаби, рекомендують при-
ймати для полiпшення травлення i як
жовчогiнний засiб, тому що ця сирови-
на мiстить:

A. Гiркоту
B. Ефiрну олiю
C. Бальзами
D. Сапонiни
E.Флавоноїди

27. Препарати мати-й-мачухи викори-
стовують для лiкування захворювань
верхнiх дихальних шляхiв. При заготiв-
лi цiєї сировини домiшкою може вияви-
тися:

A. Лопух великий
B.Подорожник великий
C. Горицвiт весняний
D.Алтея лiкарська
E.Материнка звичайна

28. В аптецi проводять економiчний
аналiз. Яку iнформацiю для його про-
ведення можна отримати, маючи данi
пасива балансу?

A. Про коротко- та довгостроковi кре-
дити банку
B. Про залишкову вартiсть основних
засобiв
C.Про рентабельнiсть
D.Про суму залишку товарiв
E.Про суму на поточному рахунку

29. 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

30. 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?



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2010 рiк 4

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

31. В аптеку надiйшов рецепт на приго-
тування очних крапель, що мiстять 1%
розчин пiлокарпiну гiдрохлориду. Яку
речовину провiзор використав для за-
безпечення iзотонiчностi?

A. Натрiю хлорид
B. Кислота борна
C. Глюкоза
D. Натрiю нiтрат
E. Натрiю сульфат

32. Вагiтна захворiла на пневмонiю з
важким перебiгом. Який з названих ан-
тибактерiальних препаратiв доцiльно
їй призначити:

A. Цефотаксим
B. Гентамiцину сульфат
C. Тетрациклiну гiдрохлорид
D. Офлоксацин
E. Бiсептол

33. Одним з головних показникiв елi-
мiнацiї лiкарських засобiв з органiзму
людини є:

A. Перiод напiввиведення
B.Об’єм розподiлу
C. Бiодоступнiсть
D. Бiоеквiвалентнiсть
E.Максимальна концентрацiя у кровi

34. Необхiдно провести експрес-аналiз
опiатiв у сечi. Який з перерахованих ме-
тодiв найбiльш чутливий?

A. Iмуноферментний
B. Хроматографiчний
C. Фотометричний
D. Спектральний в УФ-областi
E. Екстракцiйно-фотометричний

35. Пiд час неспрямованого дослiджен-
ня "кислої"хлороформної витяжки ви-
користовують ТШХ-скринiнг. Виявлен-
ня барбiтуратiв проводять з викори-
станням таких проявникiв:

A. Дифенiлкарбазид i ртутi сульфат
B. Дифенiламiн
C. Диетилтiокарбамiнат натрiю
D. Дитiзон
E. Iзопропiламiн

36. Завiдувач складає графiк виходу на

роботу провiзора-аналiтика. Яка три-
валiсть робочого часу на тиждень вста-
новлена для даного працiвника?

A. 36 годин
B. 38 годин
C. 40 годин
D. 30 годин
E.Ненормований робочий тиждень

37. 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. Третiй банкiвський день
B.П’ять робочих днiв
C. Десять робочих днiв
D. Тиждень
E. Такий термiн не встановлено

38. Роздрiбна цiна на лiкарськi засоби
заводського виробництва формується
наступним чином:

A. Встановлення торгiвельної (роздрi-
бної) нацiнки на закупiвельну цiну
B. Встановлення торгiвельної (роздрi-
бної) нацiнки на гуртово-вiдпускну цiну
C. Встановлення постачальницько-
збутової нацiнки на гуртово-вiдпускну
цiну виробника
D. Встановлення постачальницько-
збутової нацiнки на митну вартiсть
E. Встановлення єдиної роздрiбної цiни

39.Для висушування гранул використо-
вують рiзнi типи сушарок. До якого ти-
пу вiдноситься сушарка СП-30?

A. З псевдорозрiдженим шаром
B. Сублiмацiйна
C. Iнфрачервона
D. З силiкагельною колонкою
E. З примусовою циркуляцiєю повiтря

40.Яким препаратом iз групи бронхосе-
лективних β2-адреномiметикiв можна
замiнити фенотерол в iнгаляцiях за вiд-
сутностi його в аптецi?

A. Сальбутамол
B. Iзадрин
C.Метацин
D. Ефедрин
E. Еуфiлiн

41. Фармацевт приготував порошки, до
складу яких входить камфора. Якi ка-
псули необхiдно взяти для їх пакуван-
ня?
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A. Пергаментнi
B.Паперовi
C. Вощенi
D. Парафiновi
E. Целофановi

42.В аптеку звернулася мати 2-мiсячної
дитини з проханням видати жарознижу-
вальний препарат. Який препарат слiд
рекомендувати для дитини?

A. Парацетамол
B.Нiмесулiд
C. Ацетилсалiцилову кислоту
D. Iндометацин
E. Диклофенак натрiю

43. Хворий звернувся до офтальмолога
iз скаргами на зниження нiчного зору,
сухiсть рогiвки. Який препарат призна-
чив лiкар?

A. Ретинол
B.Пiридоксин
C. Токоферол
D. Аскорбiнова кислота
E. Кокарбоксилаза

44. На наявнiсть якої групи в глю-
козi вказує утворення цегляно-
червоного осаду при нагрiваннi з мiдно-
тартратним реактивом (реактивом Фе-
лiнга)?

A. Альдегiдна
B. Кетонна
C. Карбоксильна
D. Естерна
E. Амiдна

45. Фармацевтична оптова фiрма для
стимулювання збуту товару надає своїм
клiєнтам знижку на основi соцiальної
домовленостi i за умови їх постiйностi
як клiєнтiв. Визначте вид знижки:

A. Бонусна
B. Дилерська
C. Сезонна
D. Знижки за кiлькiсть товару, який
купують
E. -

46.Дитина 6-ти рокiв захворiла на пнев-
монiю, з приводу якої був призначе-
ний антибiотик. Пiсля лiкування дитина
втратила слух. Яка група антибiотикiв
могла викликати це ускладнення?

A.Амiноглiкозиди
B.Цефалоспорини
C.Макролiди
D.Пенiцилiни природнi
E.Пенiцилiни напiвсинтетичнi

47.Хвора на гiпертонiчну хворобу звер-
нулася до лiкаря зi скаргою на сухий
кашель, що виник на фонi лiкування.
Який антигiпертензивний препарат во-
на використовувала?

A. Лiзиноприл
B.Атенолол
C.Нiфедипiн
D.Фуросемiд
E. Дихлотiазид

48. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шок залiза у вiдповiдностi до вимог
ДФУ за допомогою лимонної i тiоглiко-
левої кислот. Поява якого забарвлення
свiдчить про наявнiсть цiєї домiшки?

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

49. Фармацевтична фiрма при розробцi
рекламної стратегiї просування безре-
цептурних лiкiв передбачає визначення
цiльової аудиторiї. При цьому найвищу
вибiрковiсть аудиторiї споживачiв зу-
мовлює такий вид реклами:

A.На мiсцi продажу
B.На радiо
C.На транспортi
D. У друкованих виданнях
E.На телебаченнi

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

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

51. Антраценпохiднi групи емодину
проявляють послаблюючий ефект.
Вкажiть, плоди якої рослини мiстять
антраценпохiднi групи емодину у вели-
кiй кiлькостi:



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2010 рiк 6

A.Жостер
B. Бузина
C. Чорна смородина
D. Чорниця
E.Жостер ламкий

52. Кардиоглiкозиди трави горицвiту
весняного використовують для лiку-
вання серцевої недостатностi. Ця ро-
слинна сировина має зберiгатися:

A. За списком Б
B. За списком А
C. У звичайних умовах
D. Запобiгаючи впливу CO2

E. У металевих контейнерах

53.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

54. Завiдуючий аптекою складає "То-
варний звiт"за мiсяць. Якi господарськi
операцiї вiн має занести до розхiдної
частини звiту?

A. Реалiзацiя лiкарських засобiв
B. Закупiвля лiкарської рослинної сиро-
вини
C. Виплата заробiтної плати спiвробi-
тникам
D. Надходження аптечного посуду
E. Дооцiнки по лабораторно-
фасувальним роботам

55. На прикiнцi робочого дня касир по-
винен облiкувати прибутковi та вида-
тковi операцiї за день. Який документ
йому необхiдно для цього оформити?

A. Касова книга
B. Товарний звiт
C. Реєстр руху грошових коштiв
D. Книга облiку виписаних накладних
(вимог)
E. Оборотна вiдомiсть

56. Пiд час проведення iнвентаризацiї
в аптецi виявленi надлишки товарно-
матерiальних цiнностей. Вкажiть дiї iн-
вентаризацiйної комiсiї вiдносно надли-
шкiв:

A. Вони оприбутковуються
B. Вони пiдлягають вилученню вищою
органiзацiєю
C. Вони пiдлягають знищенню
D. Вони потребують негайної реалiзацiї
E. Вони списуються

57. Який iз наведених препаратiв пови-
нен входити як антидот до складу апте-
чки невiдкладної допомоги на пiдпри-
ємствах, де можливi гострi отруєння
сполуками миш’яку, ртутi, хрому, вiсму-
ту?

A. Унiтiол
B.Адреналiн
C.Атропiн
D.Морфiн
E. Дроперидол

58. До лiкаря звернулася хвора на хро-
нiчний панкреатит з вираженими про-
явами недостатностi зовнiшньосекре-
торної функцiї пiдшлункової залози.
Який з наведених лiкарських засобiв
найдоцiльнiше призначати в даному ви-
падку?

A.Панкреатин
B. Дротаверин
C. Де-нол
D.Омепразол
E.Ацидин-пепсин

59. За iнiцiативою фiрми-виробника
вносяться змiни до анотацiї препарату
з метою обмеження його використан-
ня. Який вид маркетингу використовує
фiрма у даному випадку?

A.Протидiючий
B. Конверсiйний
C. Ремаркетинг
D. Синхромаркетинг
E. Стимулюючий

60. Лiкар прописав емульсiю оливкової
олiї, до складу якої входить анестезин.
Для введення анестезину в емульсiю
його необхiдно розчинити:

A. В олiї перед приготуванням емульсiї
B. У готовiй емульсiї
C. У водi очищенiй
D. У первиннiй емульсiї
E. У спиртi та додати до первинної
емульсiї

61. Розчини для iн’єкцiй солей слабких
кислот i сильних основ потребують ста-
бiлiзацiї. Якi стабiлiзатори використо-
вують для цих розчинiв?
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A. 0,1 М розчин гiдрооксиду натрiю
B. 0,1 М розчин кислоти хлоридної
C. Трилон Б
D. Аскорбiнова кислота
E. Бутилокситолуол

62. О-метилювання є важливим спосо-
бом бiотрансформацiї органiчних речо-
вин в органiзмi, якої зазнають сполуки,
що мiстять:

A. Фенольнi групи
B.Амiногрупи
C. Тiоловi групи
D. Нiтрогрупи
E. Карбоксильнi групи

63. Який з антисептичних препаратiв
свою бактерицидну дiю проявляє за ра-
хунок утворення атомарного кисню?

A. Калiю перманганат
B. Хлорамiн
C. Фурацилiн
D. Етонiй
E. Срiбла нiтрат

64. Стовпчики з приймочками кукуру-
дзи, якi вмiщують вiтамiни, жирнi ки-
слоти, ефiрнi олiї, сапонiни та iншi ре-
човини, рекомендують як засiб:

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

65. Тирлич жовтий мiстить гiркi глiко-
зиди. Сировину цiєї рослини рекомен-
дують для виготовлення засобiв, що ма-
ють таку дiю:

A. Збуджують апетит
B. Тонiзуючу
C. Сечогiнну
D. Гепатопротекторну
E. Венотонiзуючу

66. Одним iз типiв покриття таблеток є
ентеросолюбiльнi оболонки. Вкажiть
мiсце їх розчинення:

A. Кишечник
B.Шлунок
C. Ротова порожнина
D. Пряма кишка
E. -

67.Провiзору-технологу необхiдно при-
готувати лiкарський препарат складу:
Rp.: Mentholi 0,1

Glycerini 10,0
M.D.S. Краплi в нiс.

Вкажiть причину несумiсностi:

A.Нерозчиннiсть iнгредiєнтiв
B. Розшарування сумiшi
C.Адсорбцiя лiкарської речовини
D. Утворення евтектичного сплаву
E. Коагуляцiя колоїдної системи

68. До аптеки 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

69.Аптека з правом роздрiбної торгiвлi
протягом звiтного перiоду здiйснювала
операцiї з придбання товару. Якi змiни в
балансi викличе дана господарська опе-
рацiя?

A. Збiльшення активу i пасиву
B. Зменшення активу i пасиву
C. Змiни тiльки в активi
D. Змiни тiльки в пасивi
E. -

70. 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

71. Фармацевт приготував очнi краплi
з кислотою борною. Який метод стери-
лiзацiї вiн застосував?

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

72.Провiзор вiдмовив хворому у приго-
туваннi крапель для носа у зв’язку з не-
сумiснiстю виписаних у пропису розчи-
ну коларголу i димедролу. Яка причина
несумiсностi мiж даними iнгредiєнта-
ми?
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A. Коагуляцiя
B.Незмiшуванiсть
C. Адсорбцiя
D. Розшарування
E. Утворення евтектики

73. При готуваннi багатокомпонентних
порошкiв з фенiлсалiцилатом i камфо-
рою спостерiгається утворення рiдини.
Вкажiть причину несумiсностi:

A. Утворення евтектичного сплаву
B.Адсорбцiя
C. Видiлення кристалiзацiйної води
D. Гiгроскопiчнiсть компонентiв
E. Видiлення газiв

74. Хворому 54-х рокiв, який кiлька ро-
кiв страждає на хронiчний гiпераци-
дний гастрит, призначений альмагель.
Якi ускладнення фармакотерапiї з боку
органiв травлення можуть виникнути
перш за все?

A. Закрепи
B.Нудота
C. Анорексiя
D. Блювання
E. Дiарея

75. Пiд час затвердження внутрiшнього
трудового розпорядку на початковому
етапi створення аптечного пiдприєм-
ства стоїть питання про тривалiсть пе-
рерви, що надається робiтникам протя-
гом робочого дня. Якою має бути три-
валiсть перерви згiдно КЗпП України?

A. Не бiльше 2 годин
B.Не бiльше 1 години
C. Не менше 3 годин
D. 2,5 години
E. -

76. У якостi специфiчної домiшки при
аналiзi ефiру медичного (Aether medici-
nales) визначають наявнiсть альдегiдiв.
Який з наведених реактивiв застосову-
ється для визначення домiшки альдегi-
дiв?

A. Калiю тетрайодомеркурат лужний
B.Фенолфталеїн
C. Феруму (III) хлорид
D. Оцтова кислота
E. Калiю сульфат

77. У хворої 26-ти рокiв дiагностовано
позагоспiтальну пневмонiю, спричине-
ну мiкоплазмою. Виберiть необхiдний
протимiкробний лiкарський засiб для
лiкування хворої:

A. Ровамiцин
B.Амоксицилiн
C. Гентамiцин
D. Бензiлпенiцилiн
E.Амоксиклав

78. Хвора 60-ти рокiв страждає на гi-
пертонiчну хворобу II стадiї, iшемi-
чну хворобу серця, бронхiальну астму.
Пiсля корекцiї фармакотерапiї став-
ся напад бронхоспазму, зросла зади-
шка. Який лiкарський засiб спричинив
ускладнення?

A.Пропранолол
B.Нiфедипiн
C. Еуфiлiн
D.Мукалтин
E. Сальбутамол

79. До лiкаря звернувся хворий 70-ти
рокiв з приводу пiдвищеного артерi-
ального тиску. З анамнезу вiдомо про
наявнiсть доброякiсної гiперплазiї пе-
редмiхурової залози. Який лiкарський
засiб бажано призначити даному хво-
рому?

A. Доксазозин
B. Еналаприл
C.Пропранолол
D. Дилтiазем
E. Лозартан

80. Хворий 67-ми рокiв з хронiчною
серцевою недостатнiстю отримує диго-
ксин. Для зменшення побiчної дiї диго-
ксину лiкар порадив його комбiнувати
з наступним препаратом:

A.Панангiн
B. Глюконат кальцiю
C. Еуфiлiн
D. Дихлотiазид
E. Кальцiю хлорид

81.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

82.Фармацевт виявив несумiснiсть в ре-
цептi, де виписанi порошки з кислотою
аскорбiновою i гексаметилентетрамi-
ном. Вкажiть процес, який вiдбувається
при поєднаннi даних компонентiв:
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A. Вiдволожування сумiшi
B. Утворення евтектики
C. Незмiшуванiсть
D. Адсорбцiя речовин
E. Видiлення кристалiзацiйної води

83. Ефективнiсть аерозольної терапiї
значною мiрою визначається розмiром
частинок дисперсної фази. Вiд чого за-
лежить розмiр аерозольних частинок,
одержаних при розпиленнi вмiсту аеро-
золю?

A. Дiаметр вихiдного отвору, тиск наси-
ченої пари пропеленту
B. Ступiнь подрiбнення, об’єм контей-
нера
C. Однорiднiсть системи, швидкiсть
розпилення
D. Процентний вмiст твердої фази,
температура заповнення
E. Фракцiйний склад, метод заповнення
контейнеру

84. Аптеки, як юридичнi особи, для ре-
єстрацiї в державних органах повиннi
володiти статутним капiталом. Вкажiть
суму, що iдентифiкується як статутний
капiтал:

A. Сума, що зареєстрована в установчих
документах
B. Сума необоротних активiв пiдприєм-
ства
C. Сума оборотних активiв пiдприєм-
ства
D. Сума активу пiдприємства
E. Сума заборгованостi пiдприємства

85. Активоване вугiлля у процесi виго-
товлення iн’єкцiйних розчинiв викори-
стовують з метою:

A. Очищення
B. Створення буферної системи
C. Надання антиоксидантних властиво-
стей
D. Збiльшення хiмiчної стiйкостi ам-
пульного скла
E. Зняття залишкової напруги в ампулах

86. Який з вказаних антибактерiальних
препаратiв НЕ ДОЦIЛЬНО признача-
ти хворому на цукровий дiабет II типу,
який отримує глiбенкламiд?

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

87. Яка з вказаних фармакологiчних
груп препаратiв антигiпертензивної дiї
протипоказана хворим з бронхiальною
астмою?

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

88.Фармацевт приготував мазь поверх-
невої дiї. Яку мазеву основу вiн викори-
став?

A. Вазелiн
B. Ланолiн
C.Основа Кутумової
D.Желатиново-глiцеринова основа
E.Полiетиленоксидна основа

89. Препарати валерiани лiкарської ви-
користовують у медицинi як седатив-
ний засiб. Основною ознакою, що до-
зволяє вiдрiзнити валерiану вiд домi-
шок, є:

A. Специфiчний запах
B. Вiдсутнiсть специфiчного запаху
C. Специфiчний смак
D. Специфiчне забарвлення сировини
E. Залишки стебла

90.Хворому пiсля перенесеної черепно-
мозкової травми лiкар призначив пiра-
цетам. До якої фармакологiчної групи
вiдноситься цей препарат?

A.Ноотропнi препарати
B.Ненаркотичнi аналгетики
C. Транквiлiзатори
D. Засоби для наркозу
E.Нейролептики

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

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

92. Чоловiка 34-х рокiв вжалила бджо-
ла. Розвинувся набряк Квiнке. Який
препарат треба негайно ввести хворо-
му з метою усунення цього стану?
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A. Адреналiну гiдрохлорид
B.Натрiю хлорид
C. Платифiлiну гiдротартрат
D. Атропiну сульфат
E. Анаприлiн

93. Хворому на гiпертонiчну хворобу з
метою зниження артерiального тиску
було призначено метопролол. Який ме-
ханiзм дiї цього препарату?

A. Блокада β-адренорецепторiв
B. Блокада α-адренорецепторiв
C. Непряма адреномiметична дiя
D. Спазмолiтична дiя
E. Блокада ангiотензинових рецепторiв

94. В аптеку надiйшли лiкарськi засо-
би з аптечного складу. Виберiть лiкар-
ський засiб, що пiдлягає предметно-
кiлькiсному облiку в аптечних закла-
дах:

A. Кодеїн
B. Валокордин
C. Корвалол
D. Анальгiн
E. Бутадiон

95. Пiсля завершення реакцiї Марша
на наявнiсть арсену iснує необхiднiсть
подальшого дослiдження нальоту з вiд-
новної трубки з метою виключення на-
явностi у бiологiчному матерiалi спо-
лук:

A. Стибiю
B. Срiбла
C. Талiю
D. Кадмiю
E. Цинку

96.Провiзор-аналiтик лабораторiї Дер-
жавної iнспекцiї з контролю якостi лi-
карських засобiв проводить iдентифi-
кацiю "Сульфаметоксазолу", додаю-
чи до препарату розчини кислоти хло-
роводневої, натрiю нiтриту та бета-
нафтолу. При цьому утворюється iн-
тенсивне червоне забарвлення. На на-
явнiсть якої функцiональної групи про-
водиться реакцiя?

A. Первинна ароматична амiногрупа
B. Складноефiрна група
C. Сульфамiдна група
D. Карбоксильна група
E. Альдегiдна група

97. 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

98. 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

99. Для визначення домiшки калiю у лi-
карських сполуках провiзор-аналiтик
проводить реакцiю з:

A.Натрiю тетрафенiлборатом
B.Натрiю тетраборатом
C.Натрiю нiтратом
D.Натрiю сульфатом
E.Натрiю салiцилатом

100. Провiзор-аналiтик лабораторiї
Державної iнспекцiї з контролю якостi
лiкарських засобiв проводить кiлькiсне
визначення лiкарської субстанцiї "Ре-
зорцин"методом броматометрiї (зво-
ротне титрування). Який iндикатор при
цьому вiн використовує?

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

101. Хворому з жовчнокам’яною хво-
робою для розчинення холестеринових
жовчних каменiв призначена така ки-
слота:

A. Урсодезоксихолева
B. Гама-амiномасляна
C.Ацетилсалiцилова
D. Лимонна
E.Мефенамова

102. Для лiкування тромбозу лiкар при-
значив хворому препарат з групи ан-
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тикоагулянтiв прямої дiї. Назвiть цей
препарат:

A. Гепарин
B.Фенiлiн
C. Синкумар
D. Неодикумарин
E. Вiкасол

103.На фармацевтичному пiдприємствi
виробляють таблетки нiтроглiцерину.
Яким методом їх виготовляють?

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

104. Речовини, якi попадають в органi-
зм, пiд впливом ферментiв зазнають рi-
зноманiтних перетворень. Який напря-
мок метаболiзму одно- та багатоатом-
них спиртiв має найбiльше токсиколо-
гiчне значення?

A. Окислення
B. Гiдроксилування
C. Дезалкiлування
D. Кон’югацiя
E. -

105. Хвора 68-ми рокiв тривалий час
застосовує фуросемiд для лiкування
серцевої недостатностi. Вкажiть лiкар-
ський засiб для профiлактики гiпокалi-
ємiї при прийомi фуросемиду:

A. Панангiн
B.АТФ-лонг
C.Мiлдронат
D. Триметазидин
E. Сустак-форте

106. До аптеки надiйшов рецепт на при-
готування дерматологiчної мазi з бен-
зилпенiцилiном. Вкажiть тип мазi, яку
треба приготувати:

A.Мазь-суспензiя
B.Мазь-розчин
C.Мазь-емульсiя
D.Мазь-сплав
E. Комбiнована

107. При готуваннi порошкiв в умовах
аптек враховують фiзико-хiмiчнi вла-
стивостi окремих iнгредiєнтiв. Вкажiть,
яку лiкарську речовину змiшують з по-

рошковою масою без додаткового по-
дрiбнення:

A. Крохмаль
B. Камфора
C.Ментол
D. Кислота салiцилова
E. Стрептоцид

108.У процесi фармакотерапiї бронхiту
у хворого виникли диспептичнi розла-
ди, фотодерматит, порушення функцiї
печiнки. Який препарат iз призначених
хворому мiг спричинити цi явища?

A. Доксициклiн
B.Парацетамол
C. Кислота аскорбiнова
D.Ацетилцистеїн
E. Кодеїну фосфат

109. Лiкувальна косметика в аптеках
оподатковується податком на додану
вартiсть за ставкою 20%. Хто його
сплачує?

A. Кiнцевий споживач
B. Виробник лiкарського засобу
C.Оптова фiрма-посередник
D.Аптека
E.Митна служба

110.У хворого, який тривалий час стра-
ждає на захворювання шлунка, вияв-
лена гiперхромна анемiя. Який з пере-
рахованих засобiв застосовується для
лiкування цiєї патологiї?

A.Цiанокобаламiн
B.Аскорбiнова кислота
C. Унiтiол
D.Ферум Лек
E.Оксиферискорбон

111. Жiнцi 25-ти рокiв з явищами го-
строї iнтоксикацiї морфiном було вве-
дено налоксон, що викликало швидке
полiпшення її стану. Механiзм дiї цього
препарату полягає у блокадi таких ре-
цепторiв:

A.Опiоїдних
B. ГАМК-рецепторiв
C. Серотонiнових
D. Дофамiнових
E. Бензодiазепiнових

112. Фiтопрепарат "Флакарбiн" має
спазмолiтичну, протизапальну i проти-
виразкову дiю. Рослинним джерелом
отримання даного препарату є:



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2010 рiк 12

A. Солодка гола
B. Синюха блакитна
C. Каштан кiнський
D. Аралiя маньчжурська
E. Нагiдки лiкарськi

113. Вкажiть реакцiю на лiкарськi пре-
парати, що вiдносяться до складних
ефiрiв, яка прийнята ДФ України:

A. Утворення гiдроксаматiв залiза
B. Утворення азобарвника
C. Утворення iндофенолу
D. Утворення трибромфенолу
E. Утворення тайлеохiну

114. 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 помаранчевий
C. Фенолфталеїн
D. Тимолфталеїн
E. Ерiохром чорний

115. Яку з нижче перерахованих лiкар-
ських речовин провiзор-аналiтик апте-
ки може кiлькiсно визначити методом
цериметрiї?

A. Вiкасол
B. Кислота ацетилсалiцилова
C. Натрiю бензоат
D. Фенiлсалiцилат
E. Фенобарбiтал

116. Аптека проводить оптовi закупiв-
лi засобiв санiтарiї та гiгiєни. Посере-
дник працює за угодою з виробником
i проводить операцiї за його рахунок.
Посереднику може бути надане виклю-
чне право збуту товарiв фiрми у певних
районах. Назвiть цього посередника:

A. Оптовий агент
B. Консигнатор
C. Комiсiонер
D. Брокер
E. Дилер

117. На фармацевтичному ринку скла-
лася ситуацiя, коли iснує тiльки одна
фiрма, що продає певний товар. На-
звiть вид конкурентної структури рин-
ку:

A. Ринок чистої монополiї
B. Ринок чистої вiльної конкуренцiї
C. Ринок монополiстичної конкуренцiї
D.Олiгополiстичний ринок
E. Ринок чистої монополiї та олiгополi-
стичний ринок

118. Фармацевтична фiрма "Адо-
нiс"для просування нової продукцiї ко-
ристується рекламою, яка повiдомляє
покупцям про товар, пiдкреслює хара-
ктернi його переваги, характернi вла-
стивостi та характеристики. Що це за
вид реклами?

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

119. Рiдкi лiкарськi форми готують з
використанням концентрованих роз-
чинiв лiкарських речовин або з ураху-
ванням КЗО при розчиненнi речовин,
якщо у якостi розчинника використо-
вують:

A. Воду очищену
B.Ароматнi води
C. Глiцерин
D. Спирт етиловий
E.Полiетиленглiколь-400

120. 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

121. Провiзор-аналiтик визначає кiль-
кiсний вмiст лiкарського засобу прокаї-
ну гiдрохлориду. Який з перерахованих
розчинiв вiн повинен використати:

A.Натрiю нiтриту
B.Натрiю тiосульфату
C.Натрiю едетату
D. Калiю бромату
E.Аргентуму нiтрату

122. Провiзор-аналiтик проводить до-
слiдження чистоти лiкарської речовини
"Натрiю тiосульфат". На наявнiсть
якої домiшки вказує поява фiолетово-
го забарвлення у реакцiї з натрiю нi-
тропрусидом?
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A. Сульфiди
B. Сульфати
C. Сiрка
D. Натрiю хлорид
E. Йодиди

123. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї для аналiзу надiйшла субстанцiя
"Adrenalini tartras". Кiлькiсне визначен-
ня цiєї субстанцiї провiзору-аналiтику
вiдповiдно до вимог ДФУ слiд проводи-
ти наступним методом:

A. Ацидиметрiя в неводному середови-
щi
B.Ацидиметрiя у водному розчинi
C. Йодометрiя
D. Нiтритометрiя
E. Броматометрiя

124. 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

125. Для фiзичних осiб, суб’єктiв мало-
го пiдприємництва iз спрощеною систе-
мою оподаткування, введено обмежен-
ня обсягу виручки вiд реалiзацiї за рiк.
Вкажiть граничне значення такої виру-
чки:

A. 500 тис. грн
B. 750 тис. грн
C. 100 тис. грн
D. 3 млн. грн
E. 5 млн. грн

126. Спрощена система оподаткування
передбачає замiну декiлькох податкiв
одним. Яке обмеження щодо чисель-
ностi працюючих встановлено юриди-
чним особам для запровадження ними
спрощеної системи оподаткування?

A. 50 осiб
B. 10 осiб
C. 25 осiб
D. 100 осiб
E. 75 осiб

127. Аптека - юридична особа (мале
пiдприємство) планує з 1 сiчня насту-
пного року перейти на спрощену систе-

му оподаткування. Яке обмеження що-
до обсягу виручки вiд реалiзацiї вста-
новлено для таких пiдприємств?

A.Один млн. гривень
B. 500 тис. гривень
C. 250 тис. гривень
D. 750 тис. гривень
E. 100 тис. гривень

128.Жирна олiя, що мiстить ненасиченi
жирнi кислоти, використовується для
профiлактики атеросклерозу. Вкажiть
ЛРС, яка мiстить таку олiю:

A.Насiння гарбуза
B.Насiння подорожника блошиного
C.Насiння каштану
D.Плоди пастернаку
E.Плоди псоралеї

129. Ампульний цех пiдприємства ви-
пускає розчин глюкози. Вiд яких домi-
шок очищують глюкозу при вiдсутно-
стi сорту "для iн’єкцiй"?

A.Пiрогеннi та барвнi речовини
B. Сульфати та залiзо
C.Марганець та залiзо
D.Пiрогеннi та бiлковi речовини
E. Бiлковi та барвнi речовини

130. Фiтохiмiчний цех пiдприємства ви-
готовляє бiогеннi стимулятори з рiзних
видiв сировини. Вкажiть препарати бiо-
генних стимуляторiв, якi одержують iз
мiнеральних джерел:

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

131.Нафармацевтичному пiдприємствi
виготовляють воднi розчини. Розчин
якої речовини виготовляють шляхом
хiмiчної взаємодiї та електрохiмiчним
методом?

A.Алюмiнiю гiдроксоацетат
B. Свинцю гiдроксоацетат
C. Кальцiю гiдроксид
D.Полiвiнiловий спирт
E. Калiю арсенiт

132. Серед препаратiв екстемпорально-
го приготування значне мiсце займа-
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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

133. Для лiкування захворювань верх-
нiх дихальних шляхiв використовують
рослинну сировину, яка мiстить слизи.
Джерелом цього класу сполук є:

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

134. Структурною основою стероїдних
гормонiв є скелет вуглеводню - цикло-
пентанпергiдрофенантрену. Яку приро-
дну сполуку використовують для добу-
вання тестостеронпропiонату?

A. Холестерин
B. Iндол
C. Нафталiн
D. Фенантрен
E. Антрацен

135. 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

136. "Металiчною отрутою", яку вияв-
ляють реакцiєю з розчином KI - "утво-
рення золотого дощу", є:

A. Pb
B. Ba
C. Cu
D. Ag
E. Mn

137. Наявнiсть етанолу в бiологiчному
матерiалi можна довести реакцiєю:

A. Йодоформна проба
B. З нiтропрусидом натрiю
C. З реактивом Фреде
D. Реакцiя Лiбермана
E. З хлоридом залiза (III)

138. Яка лiкарська рослинна сировина
є джерелом одержання препаратiв, що
мiстять кардiостероїди?

A. Herba Convallariae
B. Cortex Quercus
C. Radix Taraxaci
D. Folia Ficusi Caricae
E. Folia Sennae

139.На аналiз одержали ЛРС, яка являє
собою сумiш яйцеподiбно загострених
листкiв до 25 см довжиною i до 20 см
шириною; основа листка клиноподiбна,
край крупновиїмчастий; черешок дов-
гий цилiндричний. Жилкування листка
перистосiтчасте; головна жилка i жил-
ки першого порядку сильно виступа-
ють на нижнiй поверхнi листка. Зверху
листки темно-зеленi, зiсподу - свiтлi-
шi. Запах слабкий, наркотичний. Смак
не визначається. Рослина отруйна! Якiй
рослинi належить описана ЛРС?

A. Datura stramonium
B. Passiflora incarnata
C. Chelidonium majus
D. Vinca minor
E. -

140. Пацiєнтцi з ревматоїдним артри-
том та супутньою виразковою хворо-
бою дванадцятипалої кишки необхiдно
призначити нестероїдний протизапаль-
ний препарат. Який препарат є препа-
ратом вибору в даному випадку?

A.Целекоксиб
B.Ацетилсалiцилова кислота
C.Парацетамол
D.Анальгiн
E. Диклофенак натрiю

141. Фармацевт готує порошки за про-
писом:
Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,0003

Ephedrini hydrochlorodi 0,05
Sachari 0,15
M.f. pulvis.
D.t.d. № 10
S. По 1 порошку тричi на день.

Визначте масу 1 порошку при викори-
станнi тритурацiї (1:100):

A. 0,20
B. 0,15
C. 0,23
D. 0,17
E. 0,203

142. Фармацевт приготував суспензiю.
Вкажiть кiлькiсть рiдини для виконан-
ня правила Дерягiна:



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2010 рiк 15

A. 0,4-0,6 мл на 1,0 речовини
B. 1-0,8 мл на 1,0 речовини
C. 1,5-0,7 мл на 1,0 речовини
D. 0,9-2 мл на 1,0 речовини
E. 0,1-1,0 мл на 1,0 речовини

143. Загроза виникає при будь-яких
формах дiяльностi, пов’язаних з виро-
бництвом продукцiї, товарiв, послуг,
їх реалiзацiєю, товарно-грошовими та
фiнансовими операцiями, комерцiєю,
здiйсненням соцiально-економiчних i
науково-технiчних проектiв. Як визна-
чити таке поняття?

A. Пiдприємницький ризик
B.Матерiальний збиток
C. Трудовий збиток
D. Втрата часу
E. Фiнансовi збитки

144. 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

145. Дубильнi речовини коренiв i ко-
реневищ перстача використовують як
в’яжучий засiб. Який вид перстача є
фармакопейним?

A. Potentilla erecta
B. Potentilla argentea
C. Potentilla pilosa
D. Potentilla impolita
E. Potentilla anserina

146. 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

147. Препарати з коренiв i кореневищ
елеутерокока призначають як тонiзую-
чий i адаптогенний засiб. За вiдсутностi
в аптецi цих препаратiв їх можна замi-
нити на препарати, отриманi з:

A. Коренiв женьшеню
B. Коренiв дев’ясилу
C. Кореневищ i коренiв валерiани
D. Кореневищ синюхи
E. Кореневищ аїру

148. Фармацевтичне пiдприємство ви-
робляє новогаленовi препарати. Вка-
жiть, при отриманнi якого з них вико-
ристовують циркуляцiйний апарат типу
"Сокслет"?

A.Адонiзид
B. Дигоксин
C. Корглiкон
D. Лантозид
E.Целанiд

149. Провiзор-аналiтик виконує iденти-
фiкацiю натрiю гiдрокарбонату. За до-
помогою якого iндикатора можна пiд-
твердити наявнiсть слабколужної реа-
кцiї середовища у розчинi натрiю гiдро-
карбонату?

A.Фенолфталеїн
B. Крохмаль
C. Тропеолiн 00
D.Фероїн
E.Нафтолбензеїн

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

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

151. У якостi основного реактиву пiд
час випробовування на граничний вмiст
домiшку фосфатiв ДФУ рекомендує ви-
користовувати такий реактив:

A. Сульфомолiбденовий
B.Мiдно-тартратний
C. Тiоацетамiдний
D.Ацетилацетон
E. Гiпофосфiт

152. Салiцилати широко застосовую-
ться у медицинi як протизапальнi засо-
би. Для визначення кiлькiсного вмiсту
салiцилової кислоти використовують
такий метод:
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A. Алкалiметрiя
B.Нiтритометрiя
C. Аргентометрiя
D. Перманганатометрiя
E. Комплексонометрiя

153. Пiд час вiдпуску безрецептурного
препарату стало зрозумiло, що хворий
не сприймає словесну iнформацiю про-
вiзора аптеки. Як називаються комунi-
кацiйнi перепони, при яких слова або
символи можуть мати рiзне значення
для вiдправника та отримувача iнфор-
мацiї?

A. Семантичнi бар’єри
B. Зневажання фактами
C. Невербальнi перепони
D. Нерозумiння важливостi повiдомлен-
ня
E. Стереотипи мислення

154.Провiзор влаштовується на роботу
в оптове фармацевтичне пiдприємство
на посаду завiдувача аптечного складу.
Який випробувальний термiн не вима-
гає узгодження з комiтетом профспiл-
ки при прийомi його на роботу?

A. До трьох мiсяцiв
B. До одного мiсяця
C. До двох мiсяцiв
D. До чотирьох мiсяцiв
E. До шести мiсяцiв

155. Провiзор вiддiлу маркетингу фар-
мацевтичного виробника планує кому-
нiкацiйну полiтику пiдприємства. Яка
складова систем маркетингових кому-
нiкацiй має найвищу вартiсть на один
контакт?

A. Персональний продаж
B. "Паблiк рiлейшнз"
C. Реклама на телебаченнi
D. Реклама в перiодичних виданнях
E. Стимулювання збуту

156. Пiд час роздрiбної реалiзацiї про-
водиться вхiдний контроль лiкарських
засобiв. Ким призначається уповнова-
жена особа, що здiйснює цей вид кон-
тролю?

A. Керiвником за наказом
B. Державною iнспекцiєю з контролю
якостi лiкарських засобiв
C. Начальником обласного аптечного
складу
D.МОЗ України
E. -

157. При оприбуткуваннi товару, що на-

дiйшов, аптека вiдображає суму торго-
вої нацiнки. Як розраховується торгова
(роздрiбна) нацiнка?

A. Рiзниця мiж роздрiбною i закупiвель-
ною вартiстю товарiв
B. Рiзниця мiж роздрiбною цiною i
торгiвельною нацiнкою
C. Рiзниця мiж роздрiбною цiною i
митною цiною
D. Рiзниця мiж закупiвельною i гуртово-
вiдпускною цiною
E. Рiзниця мiж товарними залишками

158. В акцiонерному товариствi з виро-
бництва i реалiзацiї лiкарських препа-
ратiв створена структура для роботи
з рiзними органiзацiями-споживачами.
Дана органiзацiйна структура є:

A. Дивiзiональна
B. Лiнiйно-функцiональна
C. Департаменталiзацiя
D.Матрична
E. Бюрократична

159. Яка iз запропонованих лiкарських
форм випускається промисловiстю в
гранулах?

A.Плантаглюцид
B. Дiазолiн
C.Мукалтин
D. Ревiт
E. Лiнкомiцину гiдрохлорид

160. На основi коренiв солодки випу-
скають рiзноманiтнi лiкарськi форми -
таблетки, порошки, сиропи, збори, але
не розроблена лiкарська форма - iн’-
єкцiйний розчин. Коренi солодки вияв-
ляють гемолiтичнi властивостi, якi при-
таманнi дiючим речовинам, таким як:

A. Сапонiни
B.Алкалоїди
C. Ефiрнi олiї
D. Iрiдоїди
E.Полiсахариди

161. Бензилпенiцилiну натрiєву сiль
НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ перорально,
оскiльки цей препарат:

A. Руйнується HCl шлунка
B.Погано всмоктується в кишечнику
C. Подразнює слизову оболонку шлун-
ка
D. Зменшує утворення HCl шлунка
E. Руйнується пенiцилiназою

162. В аптецi готують iн’єкцiйнi розчи-
ни, якi повиннi бути апiрогенними. Роз-
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чин якої речовини можна депiрогенiзу-
вати методом адсорбцiї з використан-
ням активованого вугiлля?

A. Глюкоза
B.Атропiну сульфат
C. Папаверину гiдрохлорид
D. Скополамiну гiдробромiд
E. Платифiлiну гiдротартрат

163. Героїн при надходженнi до органi-
зму переважно метаболiзує до:

A.Морфiну та 6-моноацетилморфiну
B. Кодеїну
C.Морфiну
D. 6-ацетилморфiну
E. 3-ацетилморфiну та морфiну

164. Визначте, до якого типу вiднося-
ться порошки, якi швидко реагують в
присутностi води з видiленням вуглецю
дiоксиду:

A. Порошки "шипучi"
B.Порошки розчиннi
C. Порошки орального застосування
D. Назальнi порошки
E. Порошки для зовнiшнього викори-
стання

165. 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

166. Отруйний лiкарський засiб, який
пiдлягає предметно-кiлькiсному облiку,
при вiдпуску хворому безоплатно випи-
сується:

A. У 2-х примiрниках на бланку Ф-1
B. У 2-х примiрниках на бланку Ф-3
C. На бланку Ф-3
D. На бланку Ф-1
E. На бланках Ф-3 та Ф-1

167.Який стиль керiвництва характери-
зується особливою поступливiстю ке-
рiвника, який надає пiдлеглому iнiцiа-
тиву у формуваннi цiлi та готовий при-
йняти її без заперечень?

A. Лiберальний стиль
B. Демократичний стиль
C. Бюрократичний стиль
D. Колегiальний стиль
E. Комбiнований стиль

168. Дiяльнiсть аптечних закладiв пiд-
лягає лiцензуванню. Термiн дiї лiцен-
зiї на право реалiзацiї лiкарських засо-
бiв та виробiв медичного призначення
складає:

A. брак
B. брак
C. брак
D. брак
E. брак

169. 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

170. Який знеболювальний протиза-
пальний препарат, що найменше шко-
дить шлунку, може порадити хворому
з загостренням ревматоїдного артриту
провiзор-iнформатор аптеки?

A.Целекоксиб
B. Диклофенак-натрiй
C. Кислота ацетилсалiцилова
D. Iбупрофен
E. Iндометацин

171. 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

172. Хворому на пневмонiю середньо-
важкого перебiгу лiкар призначив це-
фтрiаксон 1 раз на добу. Призначення
препарату 1 раз на добу пов’язане з тим,
що препарат:
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A. Повiльно виводиться з органiзму
B.Має бактерицидний ефект
C.Має широкий спектр дiї
D. Здатний накопичуватись у легенях
E. Погано всмоктується з мiсця введен-
ня

173. Який з нижченаведених лiкарських
засобiв є препаратом вибору для про-
фiлактики виникнення нападiв бронхi-
альної астми?

A. Кромолiн-натрiй
B. Сальбутамол
C. Дротаверин
D. Димедрол
E. Амброксол

174. Фармацевт готує ректальнi супо-
зиторiї на маслi какао з димедролом в
кiлькостi менше 5%. При рацiонально-
му введеннi димедролу в основу, його
треба розчинити:

A. У мiнiмальнiй кiлькостi води очище-
ної
B. В олiї оливковiй
C. У розтопленому маслi какао
D. В олiї вазелiновiй
E. У спиртi

175. Фармацевту необхiдно простери-
лiзувати 250 мл iн’єкцiйного розчину
глюкози. Скiльки хвилин необхiдно
стерилiзувати розчин в автоклавi при
температурi 120oC?

A. 12
B. 8
C. 15
D. 25
E. 30

176. 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

177. 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

178. Згiдно рекомендацiй Державної
Фармакопеї України (доповнення I),
провiзор-аналiтик здiйснює кiлькiсне
визначення калiю йодиду за допомогою
такого методу:

A.Йодатометрiя
B. Комплексонометрiя
C.Ацидиметрiя
D.Алкалiметрiя
E.Нiтритометрiя

179. В аптеку для реалiзацiї надiйшов
сульфанiламiдний препарат бiсептол.
Якi хiмiчнi сполуки є основними скла-
довими частинами цього препарату?

A. Сульфаметоксазол, триметоприм
B. Сульфазин, салазодиметоксин
C. Сульгiн, норсульфазол
D.Фталазол, сульфадимезин
E. Уросульфан, сульфапiридазин

180.Проводячи iдентифiкацiю iзонiази-
ду, провiзор-аналiтик прокип’ятив суб-
станцiю з 2,4-динiтрохлорбензолом. В
результатi утворилося жовте забарв-
лення, яке при додаваннi розчину лу-
гу переходить у фiолетове, а потiм у
бурувато-червоне. В результатi реакцiї
утворюється похiдне такого альдегiду:

A. Глутаконовий
B. Глюконовий
C. Глютамiновий
D. Глiоксалевий
E. Гексановий

181.Фармацевтичне пiдприємство, вра-
ховуючи, що охорона здоров’я надає
першочергового значення якостi лiкар-
ських засобiв, спрямувало свої зусилля
на покращення якiсних характеристик
препарату. Яку концепцiю управлiння
маркетингом використовує фiрма?

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

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

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

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

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

184. Вкажiть, якому з нижченаведених
лiкарських засобiв вiдповiдає хiмiчна
назва: n-амiнобензойного ефiру диети-
ламiноетанолу гiдрохлорид:

A. Новокаїн
B. Димедрол
C. Стрептоцид
D. Дикаїн
E. Стрептомiцин

185.Зменшення всмоктування препара-
тiв групи тетрациклiну при їх одноча-
сному застосуваннi з антацидними за-
собами є прикладом:

A. Фармакокiнетичної несумiсностi
B.Фармацевтичної несумiсностi
C. Фармакодинамiчної несумiсностi
D. Синергiзму препаратiв
E. Функцiонального антагонiзму препа-
ратiв

186. За результатами iнвентаризацiї у
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

187. До аптеки надiйшов рецепт на вiд-
вар листя толокнянки i гексаметилен-
тетрамiн. Провiзор погасив його штам-
пом "Рецепт недiйсний". Вкажiть при-
чину несумiсностi:

A.Осадження
B. Евтектика
C.Окислення
D.Незмочуванiсть
E.Нерозчиннiсть

188. Хворий 24-х рокiв страждає на
цукровий дiабет I типу впродовж 8-ми
рокiв. На ґрунтi дiабетичної нефропатiї
розвинулася симптоматична артерiаль-
на гiпертензiя. Який з наведених препа-
ратiв показаний для тривалої терапiї?

A. Еналаприл
B.Пропранолол
C. Клофелiн
D. Дибазол
E. Дихлотиазид

189. 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

190. 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

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

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

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

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

193. Хворому, що знаходиться в iнфе-
кцiйному вiддiленнi з приводу дизенте-
рiї, призначили фталазол. Чим поясни-
ти, що фталазол використовують тiль-
ки для лiкування кишкових iнфекцiй?

A. Препарат не всмоктується iз ШКТ
B. Високий ступiнь реабсорбцiї в нирках
C. Повiльно виводиться з органiзму
D.Швидко всмоктується в ШКТ
E. Швидко виводиться в незмiненому
виглядi

194. У контрольно-аналiтичнiй лабора-
торiї дослiджується субстанцiя кальцiю
лактату. З яким реактивом катiон каль-
цiю у присутностi амонiю хлориду утво-
рює бiлий кристалiчний осад?

A. Калiю фероцiанiд
B.Натрiю хлорид
C. Калiю перманганат
D. Натрiю тетраборат
E. Натрiю кобальтонiтрит

195. Провiзор-консультант розповiв
хворiй про можливу побiчну дiю ме-
тронiдазолу, яка проявляється на тлi
вживання алкоголю. Вкажiть механi-
зм цього явища:

A. Блокування ферменту алкогольдегi-
дрогенази
B. Активацiя ферменту алкогольдегi-
дрогенази
C. Блокування ферменту ацетилхолiне-
стерази
D. Активацiя ферменту ацетилхолiне-
стерази
E. Активацiя ферменту глюкозо-6-
фосфатдегiдрогенази

196.Впрактицi контрольно-аналiтичних
лабораторiй застосовується розчин
2,6-дихлорфенолiндофенолу, синiй ко-
лiр якого знебарвлюється пiд дi-
єю вiдновникiв. Вкажiть лiкарський
препарат, який можна iдентифiку-
вати за допомогою розчину 2,6-
дихлорфенолiндофенолу:

A.Аскорбiнова кислота
B. Салiцилова кислота
C.Нiкотинова кислота
D. Бензойна кислота
E.Ацетилсалiцилова кислота

197. Хворому з гiпертонiчним кризом
був введений ганглiоблокатор - бензо-
гексонiй. Прояву якої побiчної дiї слiд
стерегтися пiсля введення препарату?

A.Ортостатична гiпотензiя
B. Синдром вiдмiни
C. Пригнiчуюча дiя на центральну нер-
вову систему
D.Порушення смакових вiдчуттiв
E. Дiарея

198. Вкажiть, який iз нижче наведених
реактивiв необхiдно додати до iзонiа-
зиду, щоб утворилося синє забарвлен-
ня i осад, якi при нагрiваннi набувають
свiтло-зеленого кольору i супроводжу-
ються видiленням газу:

A. Розчин купруму сульфату
B. Розчин аргентуму нiтрату
C. Розчин лугу
D. Розчин хлороводневої кислоти
E. Розчин феруму (III) хлориду

199. Хворий 40-ка рокiв страждає на
бронхiальну астму i порушення сер-
цевого ритму у виглядi брадиаритмiї.
Препарати якої фармакологiчної гру-
пи доцiльно призначити для усунення
бронхоспазму?

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

200.До мiжлiкарняної аптеки надiйшло
замовлення вiд хiрургiчного вiддiлення
на отримання препарату з групи мiоре-
лаксантiв деполяризуючого типу дiї для
проведення хiрургiчних втручань. Який
препарат було замовлено?

A. Дитилiн
B.Нiкотин
C.Атропiну сульфат
D.Метацин
E. Гiгронiй


