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

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

2. Аналiтик контрольно-аналiтичної
лабораторiї проводить контроль якостi
кислоти борної. Справжнiсть пiдтвер-
джується за реакцiєю утворення бор-
ноетилового (борнометилового) ефiру,
який горить полум’ям, оточеним:

A. Зеленим кольором
B. Синiм кольором
C. Червоним кольором
D.Жовтим кольором
E. Фiолетовим кольором

3. 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

4. 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

5. У хворої 45-ти рокiв, яка впродовж
двох тижнiв приймає неодикумарин з
приводу тромбофлебiту, при черговому
обстеженнi у кровi виявлено зниження
вмiсту протромбiну, в сечi - мiкрогема-
турiю. Який лiкарський засiб необхiдно
застосувати як антагонiст неодикума-
рину?

A. Вiкасол
B.Протамiну сульфат
C.Натрiю цитрат
D. Гепарин
E. Кислота амiнокапронова

6. До приймального вiддiлення достав-
лений хворий зi скаргами на сухiсть в
ротi, фотофобiю та порушення зору.
Об’єктивно: шкiра гiперемована, суха,
зiницi розширенi, тахiкардiя. Був вста-
новлений дiагноз: отруєння алкалоїда-
ми белладонни. Який з лiкарських засо-
бiв доцiльно застосувати як антидот?

A.Прозерин
B.Ацеклiдин
C.Пiлокарпiн
D.Армiн
E. Дипiроксим

7. 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

8. 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

9. Хворому на алергiчний дерматит був
призначений супрастин. До якої групи
антиалергiчних засобiв належить цей
препарат?

A. Блокатори �1-гiстамiнових рецепто-
рiв
B. Глюкокортикостероїди
C. Iнгiбiтори дегрануляцiї тучних клiтин
D. Антагонiсти лейкотрiєнових реце-
пторiв
E. Блокатори �2-гiстамiнових рецепто-
рiв

10. Хворий звернувся до фiтовiддiлу
аптеки з проханням вiдпустити йому дi-
уретичний засiб. Яку лiкарську рослин-
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ну сировину краще використати з цiєю
метою?

A. Herba Equiseti arvense
B. Fructus Sophorae
C. Herba Leonuri quinquelobati
D. Cormus Ledi palustris
E. Radix Araliae

11. До аптеки надiйшов план заготiвлi
лiкарської рослинної сировини - тра-
ви хвоща. Який вид хвоща пiдлягає до
заготiвлi, є фармакопейним та викори-
стовується у медичнiй практицi?

A. Herba Equiseti arvensis
B. Herba Equiseti hyemalis
C. Herba Equiseti sylvatici
D. Herba Equiseti pratensis
E. Herba Equiseti palustris

12. До аптеки звернувся хворий з про-
ханням вiдпустити йому препарат "Пе-
трусин"як засiб вiд кашлю. Настiй якої
лiкарської рослини можна запропону-
вати як замiнник при вiдсутностi цього
препарату?

A. Herba Thymi serpylli
B. Cortex Frangulae alni
C. Folium Cassiae acutifoliae
D. Herba Equiseti
E. Herba Leonuri quinquelobati

13. На аптечний склад надiйшла партiя
лiкарської рослинної сировини листя
подорожника великого. Вмiст яких дi-
ючих речовин є ознакою доброякiсно-
стi у вiдповiдностi з вимогами Фарма-
копеї?

A. Полiсахариди
B.Флавоноїди
C. Дубильнi речовини
D. Антраценпохiднi
E. Ефiрнi олiї

14. На аптечний склад надiйшла партiя
лiкарської рослинної сировини листя
касiї гостролистої. Наявнiсть яких дiю-
чих речовин визначається щоб пiдтвер-
дити доброякiснiсть сировини вiдповi-
дно до вимог Фармакопеї:

A. Антраценпохiдних
B. Дубильних речовин
C. Флавоноїдiв
D. Кумаринiв
E. Ефiрних олiй

15. З метою визначення перекисiв у
ефiрi для наркозу провiзор-аналiтик
використував один з реактивiв:

A. Калiю йодид
B. Калiю хлорид
C. Калiю перманганат
D.Натрiю тiосульфат
E.Натрiю гiдроксид

16. Пiд час подрiбнення лiкарської ро-
слинної сировини використовують си-
ровину з оптимальним рiвнем вологостi
(5-6%). Що треба здiйснити у випадку,
коли матерiал пересушений?

A. Зволожити водою, перемiшати,
подрiбнити та негайно висушити
B. Перемiсити, подрiбнити та вiдокре-
мити пил шляхом просiювання через
систему сит
C. Сировину обробити 70% етанолом,
пiдiгрiти, подрiбнити
D. Пересушений матерiал вiдноситься
до невиправного браку
E. Сировину подрiбнюють вкрай обере-
жно пiсля обробки спирто-глiцерiновою
сумiшшю

17.Цех з виробництва суспензiй i емуль-
сiй опановує випуск нових препаратiв.
Запропонуйте механiзм для їх отриман-
ня шляхом розмолу у рiдкому середови-
щi:

A. Роторно-пульсацiйний апарат
B. Електроплазмолiзатор iмпульсний
C. Дезiнтегратор
D. Дисмемтратор
E. Якiрна мiшалка

18. Оптово-посередницька фiрма, яка
спiвпрацює з закордонними партнера-
ми, з метою досягнення комерцiйного
успiху, проводить ряд заходiв, що сприя-
ють формуванню власного позитивно-
го iмiджу. Який вид професiйної етики
використовує фiрма?

A. Етика бiзнесу
B.Фармацевтична етика
C.Фармацевтична деонтологiя
D. Етика керiвника
E. Етика пiдлеглого

19. Фармацевт приготував настiй трави
горицвiту. Особливiстю приготування
цього настою є те, що дiючi речовини
вилучають у такому середовищi:

A.Нейтральне
B. Слабколужне
C. Лужне
D. Слабкокисле
E. Кисле
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20. З наведених нижче груп лiкарських
препаратiв, якi реалiзуються аптекою,
зазначте таку, що пiдлягає предметно-
кiлькiсному облiку:

A. Психотропнi засоби
B.Проноснi засоби
C. Антибiотики
D. Нестероїднi протизапальнi препара-
ти
E. Стероїднi гормони

21. Сульфадимезин, етазол, уросуль-
фан застосовують як хiмiотерапевти-
чнi лiкарськi засоби. Вони являються
похiдними:

A. Амiду сульфанiлової кислоти
B.Амiду бензойної кислоти
C. Амiду салiцилової кислоти
D. Амiду барбiтурової кислоти
E. Амiду нiкотинової кислоти

22. Провiзор-аналiтик, аналiзуючи вi-
тамiннi очнi краплi, пiд час розглядан-
ня в їх УФ-свiтлi спостерiгав яскраву
зеленувато-жовту флюоресценцiю. Це
свiдчить про наявнiсть:

A. Рибофлавiну
B. Тiамiну бромiду
C. Кислоти фолiєвої
D. Кислоти аскорбiнової
E. Вiкасолу

23. Вкажiть лiкарську рослинну сиро-
вину, де каротиноїди накопичуються в
великих кiлькостях та яка використо-
вується при виготовленнi фiтопрепара-
тiв:

A. Плоди облiпихи
B. Листки смородини
C. Трава грицикiв
D. Листки суниць
E. Коренi петрушки

24. Фармацевтична оптова фiрма для
стимулювання збуту товару надає своїм
клiєнтам знижку на основi спецiальної
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. -

25. Одним з показникiв перевiрки яко-
стi готових ампул є вiдсутнiсть зали-
шкової напруги у склi. Вкажiть яка опе-

рацiя iз стадiї "Пiдготовка ампул до на-
повнення"усуває даний недолiк?

A. Вiдпал ампул
B. Вiдкриття капiлярiв
C.Миття ампул
D. Сушiння ампул
E. Стерилiзацiя ампул

26.При виготовленнi iн’єкцiйних лiкар-
ських форм на фармацевтичних пiдпри-
ємствах використовуються рiзнi спо-
соби запаювання ампул. Для яких iн’-
єкцiйних розчинiв проводять запаю-
вання капiлярiв у потоцi iнертних газiв
(азот, аргон, вуглекислий газ)?

A. Легкоокислювальнi
B. В’язкi
C. Термостiйкi
D. Гiдролiтично нестiйкi
E. Свiтлочутливi

27. 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

28. На фармацевтичних пiдприємствах
виготовляють таблетки, вкритi кишко-
ворозчинними оболонками. Згiдно ви-
мог ДФУ, цi оболонки не повиннi розпа-
датися в кислому середовищi впродовж
такого часу:

A. 1 година
B. 2 години
C. 4 години
D. 3 години
E. 5 годин

29. Хворому на депресiю лiкар призна-
чив препарат iз групи трициклiчних ан-
тидепресантiв. Назвiть цей препарат:

A.Амiтриптилiн
B.Феназепам
C. Дроперидол
D.Амiналон
E. Кофеїн

30. В медичнiй практицi цю сполуку ви-
користовують як дезiнфiкуючий засiб.
При отруєннi нею сеча набуває олив-
кового або оливково-чорного забарв-
лення. Назвiть цю сполуку:
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A. Фенол
B. Iзоамiловий спирт
C. Йодоформ
D. Оцтовоетиловий ефiр
E. Етилбензоат

31.Хворому з артерiальною гiпертензi-
єю було призначено один з антигiпер-
тензивних засобiв. Артерiальний тиск у
хворого нормалiзувався, однак його по-
чав турбувати постiйний сухий кашель.
Який з перерахованих препаратiв має
таку побiчну дiю?

A. Еналаприлу малеат
B.Анаприлiн
C. Клофелiн
D. Фуросемiд
E. Нiфедипiн

32.Що вiдображає такий фармакокiне-
тичний параметр лiкарських засобiв як
перiод напiввиведення (Т1/2)?

A. Промiжок часу, за який концентрацiя
препарату в плазмi кровi зменшується
на 50%
B. Об’єм плазми кровi, який звiльняє-
ться вiд препарату за одиницю часу
C. Час повного виведення препарату з
органiзму
D. Швидкiсть виведення препарату
через нирки
E. Спiввiдношення мiж швидкiстю виве-
дення препарату та його концентрацiєю
у плазмi кровi

33. Вiд мешканки селища аптека при-
йняла 5 кг плодiв глоду. Який документ
пiдтверджує здiйснену операцiю?

A. Приймальна квитанцiя
B. Платiжна вiдомiсть на заробiтну
плату
C. Видатковий касовий ордер
D. Акт переведення лiкарської рослин-
ної сировини у товар
E. Чек

34. Пояснiть, чому знижується антико-
агулянтний ефект синкумара при одно-
часному застосуваннi його з фенобар-
бiталом:

A.Фенобарбiтал активує мiкросомальнi
ферменти печiнки
B. Фенобарбiтал iнгiбує мiкросомальнi
ферменти печiнки
C. Розвивається алергiя до синкумару
D. Проявляється антагонiзм цих препа-
ратiв
E. Вiдбувається взаємна iнактивацiя

35. При заготiвлi кореневища аїру мо-
жна переплутати його i заготовити до-
мiшку. Вкажiть можливу домiшку до
цiєї сировини:

A. Кореневище пiвникiв
B. Кореневище валерiани
C. Коренi оману
D. Коренi алтею
E. Коренi здутоплоднику

36. Дубильнi речовини можна викори-
стовувати як антидот при отруєннi ал-
калоїдами. Оберiть рослинну сировину,
яку можна рекомендувати при такiй iн-
токсикацiї:

A. Корiнь перстачу
B. Кореневище аїру
C. Корiнь алтею
D. Кореневище з коренями марени
E. Корiнь оману

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. Провiзор аптечного пiдприємства
звiльнився за власним бажанням i при-
ступив до роботи менеджером оптової
фармацевтичної фiрми. До якого виду
вiдноситься такий рух кадрiв?

A.Плиннiсть кадрiв
B. Ротацiя кадрiв
C.Пiдвищення на посадi
D. Вербування кадрiв
E.Пiдвищення квалiфiкацiї

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

40. Фармацевт приготував очнi краплi
з пiлокарпiну гiдрохлориду та розчину
адреналiну гiдрохлориду. Особливiстю
введення розчину адреналiну є те, що
його додають:

A. Пiсля стерилiзацiї асептично
B.Пiсля розчинення сухих речовин
C. До половинної кiлькостi розчинника
D. У першу чергу
E. Пiсля iзотонування

41.Фармацевт виявив несумiснiсть у ре-
цептi, в якому прописанi розчин калiю
перманганату та перекис водню. Зазна-
чте тип хiмiчної реакцiї:

A. Окислювально-вiдновна
B.Нейтралiзацiї
C. Обмiну
D. Осадження
E. Витiснення

42. У разi виявлення вiдхилення факти-
чних та облiкових залишкiв понад нор-
му природної втрати завiдувач аптеки
зобов’язаний провести службове роз-
слiдування впродовж:

A. 3 днiв
B. 5 днiв
C. 3 тижнiв
D. 10 днiв
E. 30 днiв

43.У хвoрого хронiчний гастрит типу А
зi зниженою секреторною функцiєю,
пернiцiозна анемiя. Який з препаратiв
показаний хворому?

A. Цiанокобаламiн
B.Адреналiн
C. Дифенгiдрамiн
D. Вiкалiн
E. Дротаверин

44. Пацiєнтовi потрiбно приготувати
лiнiмент Вишневського. Якi речовини
можна використати як основу лiнiмен-
ту, керуючись вимогами нормативних
документiв?

A.Олiя рицинова або риб’ячий жир
B.Олiя соняшникова або бавовняна
C.Олiя камфорна або олiя блекоти
D. Вазелiнова олiя або вазелiн
E. Вазелiн або ланолiн водний

45. Пiдземнi органи лiкарських рослин,
якi накопичують найбiльшу кiлькiсть
дiючих речовин, збирають:

A. Пiсля дозрiвання насiння i вiдмиран-
ня надземної частини
B. У фазi цвiтiння
C.Пiд час зеленого плодоносiння
D. У фазi бутонiзацiї
E. У фазi стеблювання

46. В мiстi обласного пiдпорядкуван-
ня почав функцiонувати герiатричний
центр. Фармацевтична фiрма поряд вiд-
криває аптеку. Який вид спецiалiзацiї
варто використати в її роботi?

A. За характером групи хворих, якi
обслуговуються
B. За специфiкою виробничої дiяльностi
C. За специфiкою збутової дiяльностi
D. За специфiкою постачання
E. За специфiкою оподаткування

47. Хворому потрiбно приготувати по-
рошки, що мiстять ментол. Як дося-
гнути потрiбного ступеня подрiбнення
ментолу?

A. Розтерти зi спиртом або з ефiром
B. Розтерти з глiцерином або з хлоро-
формом
C. Розтерти з водою очищеною
D. Розтерти з iншими компонентами
пропису
E. Ретельно розтерти з цукром

48. Стiйкiсть суспензiй пiдвищується
при введенi до їх складу речовин, що
збiльшують в’язкiсть дисперсiйного се-
редовища. Вкажiть речовину, що вияв-
ляє зазначенi властивостi:

A. Глiцерин
B. Вода очищена
C. Спирт етиловий
D. Димексид
E. Ефiр

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



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2011 рiк 6

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

50. До аптеки надiйшли товарно-
матерiальнi цiнностi за товарно-
транспортною накладною. В якому до-
кументi лiкарськi засоби облiковую-
ться уповноваженою особою?

A. Реєстр лiкарських засобiв, що надi-
йшли суб’єкту господарської дiяльностi
B. Товарно-транспортна накладна
C. Акт приймання передачi
D. Реєстр лiкарських засобiв, що ре-
алiзуються суб’єктом господарської
дiяльностi
E.Журнал облiку товарiв, що надiйшли

51. Хворому необхiдно приготувати
мiкстуру, до складу якої входять роз-
чин натрiю бромiду i валiдол. Вкажiть
причину несумiсностi:

A. Незмiшуванiсть iнгредiєнтiв
B. Утворення осаду
C. Коагуляцiя колоїдної системи
D. Процес окислення-вiдновлення
E. Адсорбцiя лiкарської речовини

52. Представлена на аналiз ЛРС у ви-
глядi чорних блискучих кiстянок дiа-
метром 6-8 мм, кiсточка велика, дуже
мiцна, куляста, свiтло-бура, з однiєю
насiниною, смак солодкуватий, злегка
в’яжучий. Дiагностувати таку ЛРС слiд
як плоди:

A. Черемхи
B. Чорницi
C. Горобини чорноплiдної
D.Жостеру
E. Глоду

53. Якому iз перелiчених нестерої-
дних протизапальних засобiв прита-
манний найслабший пошкоджуючий
вплив на слизову оболонку шлунково-
кишкового тракту?

A. Нiмесулiд
B. Диклофенак
C. Iндометацин
D. Пiроксикам
E. Ацетилсалiцилова кислота

54. Який лiкарський засiб застосовують
при гострому iнфарктi мiокарда з ме-
тою тромболiтичної терапiї?

A.Альтеплаза
B.Ацетилсалiцилова кислота
C. Гепарин
D.Пентоксифiлiн
E.Фраксипарин

55. 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

56. Вiдносна кiлькiсть лiкарського за-
собу, що надходить з мiсця введення до
системного кровообiгу називається:

A. Бiодоступнiсть
B.Перiод напiвадсорбцiї
C.Перiод напiввиведення
D.Об’єм розподiлу
E.Перiод напiвелiмiнацiї

57. В аптеках настоянки та новогалено-
вi препарати, якi мiстять серцевi глiко-
зиди зберiгають:

A. За списком Б
B. За списком А
C. За загальним списком
D. Окремо вiд лiкарської рослинної
сировини, що мiстить поживнi речовини
E. В щiльно закупоренiй тарi, залитiй
парафiном

58. Лiкар виписав рецепт на настiй на-
перстянки з кислотою хлористоводне-
вою. Вкажiть причину несумiсностi:

A. Гiдролiз (без наявних змiн)
B.Осадження
C. Видiлення газiв
D. Змiна кольору
E. Змiна запаху

59. 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

60. У хворого 60-ти рокiв пiсля емоцiй-
ного перенапруження з’явився бiль за
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грудниною з iррадiацiєю в лiву руку.
Назвiть лiкарський засiб, який тамує
больовий синдром у даному випадку:

A. Нiтроглiцерин
B.Нiфедипин
C. Дилтiазем
D. Пропранолол
E.Метопролол

61. 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

62. При виготовленнi мазi з протарго-
лом фармацевт допустив помилку при
введеннi iнгредiєнту в основу. Як потрi-
бно було ввести протаргол в основу?

A. Розтерти з глiцерином, потiм з водою
B. Розтерти в ступцi з вазелiном
C. Розтерти з вазелiновим маслом
D. Розтерти в ступцi з водою
E. Розтерти з ланолiном

63. Згiдно з дiючим законодавством,
аптечним працiвникам нараховується
допомога при тимчасовiй втратi пра-
цездатностi. Вкажiть джерело оплати
перших 5 днiв хвороби за листками не-
працездатностi:

A. Витрати аптеки
B. Доходи аптеки
C. Витрати майбутнiх перiодiв
D. Фонд економiчного стимулювання
E. Резервний фонд

64. Вiдповiдно до Плану рахункiв оха-
рактеризуйте рахунок, за дебетом яко-
го вiдображається надходження товару
в аптеку, за кредитом - його вибуття:

A. Активний рахунок 282 "Товари в
торгiвлi"
B. Пасивний рахунок 66 "Розрахунки з
оплати працi"
C. Пасивний рахунок 40 "Статутний
капiтал"
D. Пасивний рахунок 63 "Розрахунки з
постачальниками та пiдрядниками"
E. Пасивний рахунок 60 "Короткостро-
ковi позики"

65. При пресуваннi таблетки прилипа-
ють до прес-iнструменту. Оберiть з пе-
релiчених причину прилипання табле-
ток:

A. Надлишкова вологiсть таблеткової
маси
B.Неоднорiднiсть грануляту
C. Незадовiльна текучiсть таблеткової
маси
D. Висока питома щiльнiсть порошкiв
E. Наявнiсть у таблетованому порошку
кристалiв пластинчастої форми

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

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

67. У вагiтної жiнки 38-ми рокiв хворої
на цукровий дiабет II типу (iнсулiноне-
залежний) препаратом вибору є:

A. Iнсулiн
B. Глiбенкламiд
C.Метформiн
D. Толбутамiд
E. Буформiн

68. 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

69. Аптека планує закупiвлю та реалi-
зацiю товарiв рiзних облiкових груп.
На яку групу товару розповсюджую-
ться пiльги з ПДВ?

A. Лiкарськi засоби
B. Дитяче харчування
C.Оптика
D. Лiкувальна косметика
E.Парфумерна продукцiя

70. При проведеннi попереднiх випро-
бовувань використовуються рiзнi iнди-
каторнi папери. Почорнiння iндикатор-
ного паперу, обробленого плюмбуму
ацетатом, вказує на наявнiсть у бiоло-
гiчному об’єктi:
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A. Сiрководню
B. Хлороводню
C. Амонiю гiдроксиду
D. Кислоти сульфатної
E. Натрiю гiдроксиду

71. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
на наявнiсть натрiю тiосульфату. Обе-
рiть реактив, за допомогою якого мо-
жна вiдкрити тiосульфат-iон:

A. Кислота хлористоводнева
B.Натрiю бромiд
C. Калiю йодид
D. Натрiю гiдроксид
E.Магнiю сульфат

72. Провiзор-аналiтик визначає у пре-
паратi домiшку солей калiю з розчи-
ном натрiю тетрафенiлборату. Наяв-
нiсть домiшки вiн визначає за появою:

A. Бiлої опалесценцiї
B.Жовтого забарвлення
C. Зеленої флуоресценцiї
D. Коричневого осаду
E. Синього забарвлення

73. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шку сульфатiв у борнiй кислотi. У яко-
стi основного реактиву вiн додав:

A. Барiю хлорид
B.Натрiю сульфiд
C. Калiю ферроцiанiд
D. Аргентуму нiтрат
E. Амонiю оксалат

74. Порадьте хворому з гострим брон-
хiтом муколiтичний препарат, який по-
легшує вiдхаркування:

A. Ацетилцистеїн
B. Глауцин
C. Лоратадин
D. Диклофенак натрiю
E. Дротаверину гiдрохлорид

75. Хворому на атеросклероз було при-
значено антиатеросклеротичний засiб.
Вкажiть який цей препарат:

A. Фенофiбрат
B.Аскорбiнова кислота
C. Пiрацетам
D. Дексаметазон
E. Бутадiон

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

A. Дикаїн
B.Парацетамол
C.Анальгiн
D.Новокаїн
E.Ацетилсалiцилова кислота

77. Фармацевтична фiрма провела се-
гментування регiонального ринку про-
тигiстамiнних препаратiв за вiковою
ознакою. Вона встановила, що лiкар-
ськi засоби для дiтей вiдсутнi. Фiрма бу-
де розглядати даний сегмент як:

A. Ринкову нiшу
B. Сегмент, не привабливий для фiрми
C. Ринкову частку
D. Сегмент, що вимагає подальших
дослiджень
E. Ринковi дверi

78. Одержано мiнералiзат, що мiстить
сульфати плюмбуму, барiю та стронцiю
у виглядi бiлих осадiв. Яку процедуру
треба здiйснити з сульфатом плюмбу-
му, щоб його вiддiлити?

A. Розчинення в ацетатi амонiю
B. Розчинення в концентрованiй сiрча-
нiй кислотi
C.Переведення в карбонат
D.Переведення у дiетилдитiокарбамат
E.Переведення в арсин

79. В аптеку надiйшов рецепт, в якому
прописаний скополамiну гiдробромiд
по 0,0002 г на 1 порошок. Скiльки три-
турацiї 1:100 необхiдно взяти для при-
готування 10 порошкiв?

A. 0,2
B. 0,04
C. 4,0
D. 0,4
E. 2,0

80. В аптеку надiйшов рецепт для при-
готування 3% спиртового розчину ки-
слоти борної. Яку концентрацiю спирту
етилового повинен взяти провiзор для
приготування лiкарської форми?

A. 70%
B. 60%
C. 40%
D. 90%
E. 96%

81.Чи встановлюється випробувальний
термiн при прийняттi на роботу осiб,
що не досягли 18 рокiв?



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2011 рiк 9

A. Не встановлюється
B. Встановлюється тiльки зi згоди робо-
тодавця
C. Встановлюється термiном 1 мiсяць
D. Встановлюється термiном 1 рiк
E. Встановлюється термiном 6 мiсяцiв

82. Аптека державної форми власностi
на пiдставi лiцензiї одержує та реалiзує
наркотичнi лiкарськi засоби. Який дер-
жавний орган розробляє та переглядає
перелiк дозволених для застосування в
Українi таких засобiв?

A. Державна служба України з контро-
лю за наркотиками
B. Державна iнспекцiя з контролю
якостi лiкарських засобiв
C. Державний Фармакологiчний центр
D. Державна акцiонерна компанiя "Лiки
України"
E. -

83. Аптека займається роздрiбною ре-
алiзацiю лiкарських засобiв. Вкажiть
облiкову групу лiкарських засобiв, до
якої вiдноситься атропiну сульфат:

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

84. Спiвробiтник фармацевтичної фiр-
ми отримав завдання провести марке-
тинговi дослiдження по вивченню регi-
онального ринку антиаритмiчних засо-
бiв. Якому етапу дослiджень вiн вiддає
перевагу в першу чергу?

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

85. Фармацевтична фiрма "Пфай-
зер"намагається запропонувати рин-
ку найкращий якiсний товар за висо-
кою цiною, яка має покрити видатки на
науково-дослiдницькi розробки i виро-
бництво високоякiсної продукцiї. Не-
зважаючи на високу цiну, товар знахо-
дить своїх покупцiв. Якi цiлi цiноутво-
рення ставить фiрма?

A. Завоювання лiдерства за якiстю
продукцiї
B. Забезпечення виживаностi фiрми
C. Збереження iснуючого положення
D. Збiльшення частки ринку
E. Збiльшення асортименту фiрми

86. 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

87. Який препарат вибору при лiкуваннi
хворих на артерiальну гiпертензiю та
аденому передмiхурової залози?

A. Доксазозин
B. Еналаприл
C. Каптоприл
D. Верошпiрон
E. Верапамiл

88. Який з вказаних методiв наповнен-
ня ампул iн’єкцiйними розчинами до-
зволяє запобiгти забруднення капiлярiв
густими i в’язкими розчинами?

A.Шприцевий
B. Вакуумний
C. Турбо-вакуумний
D.Пароконденсацiйний
E.Протисненням розчину

89. Однiєї з операцiй технологiчного
процесу отримання розчинiв для iн’є-
кцiй є фiльтрування розчинiв. Якi фiль-
три використовуються для стерильної
фiльтрацiї?

A.Фiльтри-свiчки
B.Нутч-фiльтри
C.Фiльтр ХНДХФI
D. Друк-фiльтри
E.Фiльтр-грибок

90. Вiдповiдаючи на запитання лiкаря-
хiрурга про можливiсть тривалого кон-
сервативного лiкування та розсмокту-
вання холестеринових каменiв у жов-
чному мiхурi, зазначте рекомендований
лiкарський засiб:
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A. Урсодеоксихолiєва кислота
B. Хофiтол
C. Алохол
D. Лiобiл
E. Легалон

91. Для приготування очних мазей ви-
користовують мазеву основу - сплав ва-
зелiну i ланолiну. Вкажiть метод її сте-
рилiзацiї:

A. Сухим жаром
B.Оксидом етилену
C. Текучою парою
D. Пастеризацiя
E. Тиндалiзацiя

92.Кiлькiсне визначення аргентуму нiт-
рату проводять методом тiоцiанатоме-
трiї. Який iндикатор при цьому засто-
совують?

A. Феруму (III) амонiю сульфат
B.Фенолфталеїн
C. Калiю хромат
D.Метиленовий синiй
E. Натрiю еозинат

93. Провiзор-аналiтик при iдентифiка-
цiї ксероформу провiв реакцiю з на-
трiю сульфiдом; при цьому утворився
чорний осад. Який iон вiн виявив?

A. Бiсмуту
B.Плюмбуму
C. Цинку
D. Купруму
E. Аргентуму

94.При хiмiко-токсикологiчному дослi-
дженнi дiалiзату з водної витяжки реа-
кцiю на амiакНЕ ПРОВОДЯТЬ, якщо
в ньому доведено наявнiсть такої речо-
вини:

A. Сiрководень
B. Кислота сульфiтна
C. Кислота сульфатна
D. Кислота нiтратна
E. Кислота нiтритна

95. До судово-хiмiчної лабораторiї на-
дiйшов об’єкт, при дослiдженнi якого
необхiдно провести кiлькiсне визначен-
ня меркурiю за реакцiєю iз дитизоном.
Який фiзико-хiмiчний метод викори-
стовується при такому аналiзi?

A. Екстракцiйна фотоколориметрiя
B. Газо-рiдинна хроматографiя
C. УФ-спектрофотометрiя
D. IЧ-спектрофотометрiя
E. Хроматографiя в тонкому шарi сор-
бенту

96.При проведеннi експертизи було ви-
явлено наявнiсть формальдегiду в дiа-
лiзатi. При бiотрансформацiї якої ре-
човини мiг утворитися даний альдегiд?

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

97. Жiнка у III триместрi вагiтностi за-
хворiла на ГРВI з пiдвищенням темпе-
ратури тiла до 39oC. Який лiкарський
засiб доцiльно їй запропонувати?

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

98. В аптеку надiйшов рецепт на вушнi
краплi:
Rp.: Camphorae

Mentholi ana 1,0
Olei Vaselini 25,0
Misce. Da. Signa. Вушнi краплi.

Якi утруднення виникнуть у фармацев-
та при виготовленнi даного лiкарсько-
го засобу?

A. Утворення евтектичної сумiшi
B.Нерозчиннiсть iнгредiєнтiв
C. Коагуляцiя колоїдної системи
D. Змiна забарвлення
E.Адсорбцiя лiкарських речовин

99. 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

100. У хворого гостре отруєння морфi-
ном. Який препарат слiд ввести як ан-
тидот?
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A. Налоксон
B. Лобелiну гiдрохлорид
C. Бемегрид
D. Атропiну сульфат
E. Унiтiол

101. Допоможiть лiкарю вибрати нар-
котичний анальгетик, який можна ви-
користати для знеболювання пологiв?

A. Промедол
B.Парацетамол
C. Кодеїну фосфат
D. Фентанiл
E. Анальгiн

102. Бiльшiсть алкалоїдiв iзолюються з
бiологiчного матерiалу полярними роз-
чинниками. Який з наведених алкалої-
дiв iзолюється перегонкою з водяною
парою?

A. Конiїн
B. Стрихнiн
C. Кокаїн
D. Атропiн
E. Хiнiн

103. Порiвняльний аналiз показникiв
роботи двох аптек показав, що норма-
тиви товарного запасу в днях станови-
ли вiдповiдно 20 i 30 днiв. Який з вка-
заних показникiв НЕ ВИКОРИСТО-
ВУЄТЬСЯ для розрахунку нормативу
товарних запасiв?

A. Фонд заробiтної плати
B. Рiвень торгової нацiнки
C. Обсяг реалiзацiї
D. Оборотнiсть товару
E. Залишок товару в роздрiбних цiнах

104.Аптека отримала лiкарськi засоби,
включенi до Нацiонального перелiку
основних лiкарських засобiв. Яку тор-
говельну (роздрiбну) нацiнку на цi пре-
парати має право зробити аптека при їх
вiдпуску лiкарнi за бюджетнi кошти?

A. 10%
B. 50%
C. 40%
D. 30%
E. 20%

105. Завiдувач аптеки при заповненнi
Товарного звiту вiдображає прибутковi
та видатковi господарськi операцiї. Яка
iз наведених операцiй зменшує товар-
ний залишок аптеки?

A. Сума реалiзованого товару
B. Надходження лiкарських засобiв вiд
постачальникiв
C. Дооцiнка з лабораторних та фасу-
вальних робiт
D.Нарахування заробiтної плати
E. Закупiвля посуду у населення

106. Ефiрна олiя рози використовує-
ться як протизапальний i спазмолiти-
чний засiб. У яких видiльних утворен-
нях воно локалiзується?

A. Залозистi плями
B. Ефiроолiйнi залозки
C. Ефiроолiйнi вмiстища
D. Секреторнi клiтини
E. Залозистi волоски

107. Хiмiк контрольно-аналiтичної ла-
бораторiї отримав завдання приготува-
ти еталони каламутностi згiдно вимог
фармакопеї. Якi речовини вiн має ви-
користовувати для цього у якостi вихi-
дних?

A. Гексаметилентетрамiн i гiдразину
сульфат
B. Кальцiю сульфат i глiцерин
C.Натрiю хлорид i кальцiю нiтрат
D. Калiю хлорид i барiю сульфат
E.Фурацилiн i кальцiю хлорид

108. Провiзору-аналiтику аптеки необ-
хiдно зробити висновок про якiсть при-
готування 3% розчину натрiю бромiду.
Кiлькiсне визначення складу мiкстури
провiзор-аналiтик провiв рефрактоме-
тричним методом. Розрахувати кiль-
кiсть натрiю бромiду у цьому випадку
можна, визначивши значення:

A.Показника заломлення
B.Питомого показника поглинання
C.Оптичної щiльностi розчину
D. В’язкостi розчину
E. рН розчину

109. Пiд час реєстрацiї суб’єкта госпо-
дарювання до органiв реєстрацiї необ-
хiдно надати установчi документи. До
установчих документiв суб’єкта госпо-
дарювання вiдносяться:

A. Рiшення про утворення, установчий
договiр, статут
B. Трудовий договiр
C. Колективний договiр
D. Договiр купiвлi-продажу
E. Договiр мiни

110. Провiзор за власним бажанням хо-
че розiрвати безстрокову угоду за при-
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чиною переводу чоловiка в iншу мiсце-
вiсть. У якому виглядi i у який термiн
вiн має попередити завiдувача аптеки?

A. У письмовому виглядi за два тижнi
B. У письмовому виглядi за один ти-
ждень
C. У письмовому виглядi за один мiсяць
D. У письмовому виглядi за п’ять днiв
E. У письмовому виглядi за два днi

111. Для приготування 200 мл водно-
го витягу з трави кропиви собачої
(К����������	��
 = 2 мл/г) для настоюван-
ня слiд взяти води:

A. 240 мл
B. 220 мл
C. 200 мл
D. 160 мл
E. 210 мл

112.При iдентифiкацiї лiкарських засо-
бiв провiзор-аналiтик Державної iнспе-
кцiї по контролю за якiстю лiкарських
засобiв проводить лiгнiнову пробу. Ука-
жiть цей лiкарський засiб:

A. Стрептоцид
B. Кислота аскорбiнова
C. Кортизону ацетат
D.Метiонiн
E. Анальгiн

113. 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

114. Основними дiючими речовинами
плодiв глоду є флавоноїди. Яку фарма-
кологiчну дiю вони зумовлюють?

A. Гiпотензивну i седативну
B.Послаблюючу i седативну
C. Тонiзуючу i протисудомну
D. Сечогiнну i кровоспинну
E. Спазмолiтичну i протизапальну

115. Назвiть "металоотруту", яку видi-
ляють з бiологiчного матерiалу мето-
дом деструкцiї:

A.Меркурiй
B. Стибiй
C. Кадмiй
D. Срiбло
E.Арсен

116. 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

117. 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?

A. Сульфiди
B. Сульфати
C. Сiрка
D.Натрiю хлорид
E.Йодиди

118. У наркологiчне вiддiлення надi-
йшов хворий з дiагнозом: морфiнiзм.
Лiкар вiдзначив у хворого зниження
фармакологiчної активностi морфiну.
Яке явище є причиною змiни активно-
стi препарату?

A. Звикання
B.Матерiальна кумуляцiя
C.Функцiональна кумуляцiя
D.Антагонiзм
E. Сумацiя

119. В контрольно-аналiтичну лабо-
раторiю для аналiзу надiйшов "Aether
anaestheticus". Який реактив за ДФУ
слiд використати провiзору-аналiтику
для виявлення домiшок ацетону i аль-
дегiдiв?

A. Лужний розчин калiю тетрайодмер-
курiату
B. Амонiачний розчин аргентуму нiтра-
ту
C. Водний розчин калiю йодиду
D. Розчин натрiю гiдросульфiту
E. Розчин гiдроксиламiну

120. Дiяльнiсть органiзацiї залежить вiд
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рiзних факторiв. Якi фактори належать
до внутрiшнього середовища органiза-
цiї?

A. Здiбностi, квалiфiкацiя та обдарова-
нiсть працiвникiв
B. Стан економiки
C. Iнфраструктура
D. Державнi органи влади
E. Споживачi

121. 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. Ф4 "Звiт про власний капiтал"

122. 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

123. 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

124. У таблетковому цеху виготовля-
ють тритурацiйнi таблетки. Якi пока-
зники якостi НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для
даних таблеток?

A. Стирання, стiйкiсть до роздавлюван-
ня
B. Розпадання i розчинення
C. Однорiднiсть дозування
D. Однорiднiсть вмiсту
E.Мiкробiологiчна чистота

125. 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

126.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

127. Пiд час приготування супозиторiїв
методом викачування пiсля введення у
масло какао хлоралгiдрату супозитор-
на маса стала в’язкою та почала розтi-
катися. Яку речовину необхiдно додати
до супозиторної маси для вiдновлення
щiльностi та пластичностi?

A. Вiск
B. Глiцерин
C. Вода очищена
D. Димексид
E. Крохмаль

128. 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

129. Фармацевт готує порошки за про-
писом:
Вiзьми: Прозерину 0,002

Цукру 0,25
Змiшай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз числом 10.
Познач. По 1 порошку 2 рази
на день пiсля їди.

Вказати кiлькостi iнгредiєнтiв для при-
готування порошкiв за прописом:
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A. Тритурацiї прозерину (1:10) 0,2 г;
цукру 2,3 г
B. Тритурацiї прозерину (1:10) 0,2 г;
цукру 2,5 г
C. Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г
D. Тритурацiї прозерину (1:100) 2,0 г;
цукру 2,5 г
E. Тритурацiї прозерину (1:100) 0,2 г;
цукру 2,3 г

130. Готiвковi грошовi кошти аптеки
зобов’язанi зберiгати у банку на пото-
чному рахунку. Вкажiть документ, що
оформляється для здачi аптекою виру-
чки до банку:

A. Оголошення (об’ява) на внесення
готiвки
B. Видатковий касовий ордер
C. Грошовий чек
D. Розрахункова квитанцiя
E. Платiжне доручення

131. Якiсна реакцiя на фенол - реакцiя з
бромною водою. Яка сполука утворю-
ється при взаємодiї фенолу з бромною
водою i випадає iз розчину у виглядi бi-
лого осаду?

A. 2,4,6-Трибромфенол
B. 2-Бромфенол
C. 3-Бромфенол
D. 4-Бромфенол
E. 2,4-Дибромфенол

132. При проведеннi iнструктажу iз
заготiвлi листкiв мати-й-мачухи слiд
звернути увагу на можливi домiшки до
цiєї сировини, а саме:

A. Лист лопуха павутинистого
B. Лист подорожника великого
C. Лист кропиви
D. Лист алтеї лiкарської
E. Лист первоцвiту весняного

133. 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

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

ти?

A. Тетрабутиламонiю гiдроксиду
B.Натрiю нiтриту
C. Калiю бромату
D.Амонiю тiоцiанату
E.Натрiю едетату

135. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
субстанцiї етилморфiну гiдрохлориду.
Для визначення домiшки води напiвмi-
крометодом в випробуваннi на чистоту
вiн застосовує такий реактив:

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

136. В контрольно-аналiтичнiй лабора-
торiї виконується аналiз субстанцiї за-
лiза сульфату гептагiдрату згiдно ДФУ.
Наважку субстанцiї титрують розчи-
ном:

A.Амонiю церiю сульфату
B.Аргентуму нiтрату
C.Амонiю тiоцiанату
D.Натрiю едетату
E. Калiю бромату

137. До провiзора звернувся пацiєнт,
якому рекомендовано прийом ацетил-
салiцилової кислоти як антиагреганта.
Яку добову дозу препарату у грамах
слiд рекомендувати для постiйного при-
йому?

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

138. У хворого встановлено дiагноз -
виразкова хвороба шлунка. Препарат
якої з перелiчених груп лiкарських за-
собiв необхiдно використати в компле-
кснiй терапiї пацiєнта?

A. Блокатори �2 гiстамiнорецепторiв
B. Блокатори �1 гiстамiнорецепторiв
C. α-адреноблокатори
D. β-адреноблокатори
E. α- β-адреномiметики

139. Основними дiючими речовинами
листя i плодiв сени є сенозиди A, B, C,
D. До якого класу бiологiчно активних
речовин вони належать?
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A. Антраценпохiднi
B.Фенольнi кислоти
C. Флавоноїди
D. Iридоїди
E. Тiоглiкозиди

140.Фармацевт в асептичних умовах го-
тує декiлька розчинiв з антибiотиками.
Розчин якої речовини вiн може просте-
рилiзувати?

A. Левомiцетин
B. Бензилпенiцилiн-натрiй
C. Неомiцину сульфат
D. Бензилпенiцилiн-калiй
E. Полiмiксину сульфат

141. Фармацевт виявив у пропису несу-
мiснiсть. Оберiть лiкарськi речовини,
якi утворюють евтектику:

A. Хлоралгiдрат + камфора
B.Антипiрин + анальгiн
C. Кальцiю хлорид + натрiю хлорид
D. Ефедрину гiдрохлорид + глюкоза
E. Натрiю гiдрокарбонат + гексамети-
лентетрамiн

142. До аптеки надiйшов рецепт на мiк-
стуру. Оберiть лiкарськi засоби, якi
утворюють несумiснiсть:

A. Папаверину гiдрохлорид + еуфiлiн
B.Новокаїн + димедрол
C. Натрiю бромiд + натрiю хлорид
D. Кодеїну фосфат + екстракт трави
термопсiсу
E. Фенобарбiтал + глюкоза

143. Пiд час дослiдження "кисло-
го"хлороформного витягу з натрiю нi-
тритом у кислому середовищi судово-
медичний токсиколог отримав забарв-
лену в iзумрудний колiр сполуку. Яка з
речовин здатна до утворення вказаної
нiтрозо-сполуки?

A. Антипiрин
B.Анальгiн
C. Амiдопiрин
D. Ноксирон
E. Кислота салiцилова

144. 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

145. Хворому для лiкування бронхiаль-
ної астми лiкар призначив препарат з
групи β-адреномiметикiв. Вкажiть цей
препарат:

A. Сальбутамол
B. Дiазепам
C. Доксициклiну гiдрохлорид
D.Нiтроглiцерин
E. Дигоксин

146. Iз запропонованих хiмiотерапевти-
чних засобiв оберiть препарат для лiку-
вання хворого, що страждає на простий
герпес:

A.Ацикловiр
B. Рифампiцин
C. Доксициклiну гiдрохлорид
D. Хiнгамiн
E.Метронiдазол

147. Провiзор-аналiтик визначає кiль-
кiсний вмiст кофеїну у вiдповiдностi з
вимогами ДФУ методом ацидиметрiї у
неводних середовищах. У якостi титро-
ваного розчину вiн використав розчин:

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

148. Кiлькiсний вмiст дифенгiдрамiну
гiдрохлориду у вiдповiдностi з вимога-
ми ДФУ визначається методом алкалi-
метрiї. У якостi титранта використову-
ється розчин такої речовини:

A.Натрiю гiдроксид
B. Калiю бромат
C.Натрiю тiосульфат
D. Калiю перманганат
E. Кислота хлористоводнева

149. У контрольно-аналiтичнiй лабора-
торiї дослiджується субстанцiя кальцiю
пангамату. З яким реактивом катiон
кальцiю утворює бiлий осад?

A.Амонiю оксалат
B.Натрiю хлорид
C. Калiю перманганат
D. Калiю бромiд
E.Натрiю кобальтинiтрит

150. 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?
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A. Нiтритометрiї
B. Броматометрiї
C. Ацидиметрiї
D. Алкалiметрiї
E. Комплексонометрiї

151. Хворому з нирковою колькою в
комплексну терапiю долучено спазмо-
лiтик з групи М-холiноблокаторiв, а са-
ме:

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

152. Загальним методом визначення
кiлькiсного вмiсту препаратiв з групи
галогенiдiв лужних металiв є:

A. Аргентометрiя
B.Перманганатометрiя
C. Комплексонометрiя
D. Алкалiметрiя
E. Нiтритометрiя

153. Вiтчизняний препарат Планта-
глюцид, яким лiкують гастрити, вираз-
кову хворобу шлунку та 12-палої ки-
шки, є сумою полiсахаридiв з лiкар-
ської рослинної сировини:

A. Листя подорожника великого
B. Листя мати-й-мачухи
C. Сланцiв ламiнарiї цукристої
D. Плодiв глоду
E. Коренiв солодки

154.Пiсля довготривалого прийому iзо-
сорбiду для профiлактики нападiв сте-
нокардiї хворий вiдмiтив значне зни-
ження ефекту останнього. Яке явище
мало мiсце у хворого?

A. Толерантнiсть
B. Кумуляцiя
C. Фiзична залежнiсть
D. Алергiя
E. Потенцiювання

155.У практичнiй дiяльностi аптеки ма-
ють мiсце рiзнi рiвнi управлiння. Якому
рiвню управлiння вiдповiдає функцiя
безпосереднього контролю за дiяльнi-
стю провiзора з виготовлення лiкiв?

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

156. 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

157. Хворому на iшемiчну хворобу сер-
ця для профiлактики тромбоутворення
був призначений препарат з групи не-
стероїдних протизапальних засобiв. Що
це за лiкарський засiб?

A. Кислота ацетилсалiцилова
B. Iбупрофен
C.Пiроксикам
D. Кислота мефенамова
E. Iндометацин

158. Пiд час лiкування хронiчної серце-
вої недостатностi дигоксином у хворого
виникли брадикардiя, нудота, блюван-
ня, погiршення зору. Який з препаратiв
є антидотом у цьому випадку?

A. Унiтiол
B. Тетацин-кальцiй
C. Дипiроксам
D.Амiлнiтрит
E.Атропiну сульфат

159. 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

160.Основним документом, який визна-
чає права i обов’язки сторiн з постав-
ки всiх видiв товарiв аптечного асорти-
менту, є:

A. Договiр
B.Акти списання
C. Сертифiкати якостi товару
D.Податковi накладнi
E.Акти вiдбору зразкiв
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161. Пiд час прийняття вiд заготiвель-
ника лiкарська рослинна сировина пе-
ревiряється на вiдповiднiсть вимогам.
Який документ є пiдставою для здiй-
снення оприбуткування лiкарської ро-
слинної сировини в аптецi у разi пози-
тивного висновку?

A. Приймальна квитанцiя
B.Накладна
C. Акт списання
D. Рахунок-фактура
E. -

162.У складi якого з наведених напрям-
кiв комплексного дослiдження ринку
вивчається спiввiдношення мiж попи-
том, пропозицiєю та рiвнем цiн?

A. Вивчення економiчної кон’юнктури
B. Вивчення вимог ринку та товару
C. Аналiз ринкової сегментацiї
D. Вивчення фiрмової структури ринку
E. Аналiз соцiально-психологiчних
особливостей покупцiв

163. Згiдно Кодексу законiв про працю
до обов’язкових утримань iз заробiтної
плати працiвникiв аптек належать:

A. Внесок на загальнообов’язкове дер-
жавне соцiальне страхування
B.Алiменти
C. Надлишково виплаченi суми
D. Суми по виконавчих листах
E. Профспiлковi внески

164.У вiдповiдностi з основними умова-
ми поставки медичної продукцiї, лiкар-
ськi засоби аптецi повиннi вiдпускатись
з залишковим термiном придатностi не
менше . . .%, а бактерiйнi препарати -
не менше . . .%:

A. 60%, 40%
B. 80%, 60%
C. 50%, 40%
D. 40%, 20%
E. 60%, 30%

165. В аптецi хворому на хронiчний
бронхiт вiдпускають глауцину гiдро-
хлорид. Про який типовий побiчний
ефект препарату слiд застерегти хво-
рого?

A. Зниження артерiального тиску
B. Збудження центральної нервової
системи
C. Порушення серцевого ритму
D.Пiдвищення внутрiшньоочного тиску
E. Алергiчнi висипи на шкiрi

166. Хворому 30-ти рокiв iз розладом
сну i неврiвноваженiстю психоемоцiй-
ної сфери лiкар призначив дiазепам.
Чим обумовлений психоседативний
ефект препарату?

A.Активацiя ГАМК-ергiчної системи
B. Гальмування лiмбiчної системи
C. Гальмування ретикулярної формацiї
D. Зменшення кiлькостi норадреналiну
в ЦНС
E. Гальмування опiоїдних рецепторiв

167.Виберiть вiдновник, необхiдний для
визначення домiшки миш’яку в лiкар-
ських речовинах (метод 2):

A. Гiпофосфiт натрiю
B. Розчин хлоридної кислоти
C. Розчин натрiю сульфiту
D. Розчин натрiю гiдроксиду
E. Розчин калiю йодиду

168. В аптеку надiйшов рецепт на поро-
шки, у якому завищена разова доза фе-
нобарбiталу без вiдповiдного оформ-
лення. Як повинен вчинити провiзор?

A. Поставити штамп "Рецепт недiй-
сний"i повернути хворому
B. Вiдпустити 1/3 вищої разової дози
C. Вiдпустити вищу разову дозу помно-
жену на кiлькiсть порошкiв
D. Вiдпустити вищу разову дозу
E. Вiдпустити 1/3 вищої разової дози,
помножену на кiлькiсть порошкiв

169. 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

170. В аптеку надiйшов рецепт для при-
готування порошку для зовнiшнього
застосування, до складу якого входить
важкоподрiбнювана речовина. Яку з
наведених рiдин може використати
фармацевт для диспергування цiєї ре-
човини?

A. Ефiр медичний
B. Вода очищена
C. Вода для iн’єкцiй
D. Димексид
E. Спирт iзопропiловий

171.Ужiнки затяжний перiод пологової
дiяльностi. Iз перелiчених препаратiв
виберiть той, що стимулює пологову
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дiяльнiсть, завдяки фiзiологiчнiй дiї:

A. Окситоцин
B.Прозерин
C. Пахикарпiн
D. Прогестерон
E. Естрон

172. В аптецi необхiдно приготува-
ти супозиторiї методом виливання на
желатино-глiцериновiй основi. В якому
спiввiдношеннi береться желатин, вода
i глiцерин для приготування основи?

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

173. Для покращення яких властиво-
стей наповнювача при заповненнi твер-
дих желатинових капсул додають ковз-
кi допомiжнi речовини - 0,1% - 0,3% ае-
росил або магнiю стеарат разом з 0,5%
- 1% тальком?

A. Сипкiсть
B.Однорiднiсть
C. Регулювання вмiсту вологи
D. Гомогеннiсть змiшування
E. Здатнiсть до компактного формуван-
ня

174. 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

175.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
B. Демократичний
C. Бюрократичний
D. Колегiальний
E. Комбiнований

176. У разi втрати лiцензiї провiзор по-
винен звернутися до органу лiцензуван-
ня iз заявою про видачу дублiкату. 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. Дублiкат не видається

177. Яка складова системи маркетинго-
вих комунiкацiй спрямовує свою дiяль-
нiсть на формування позитивного iмi-
джу фiрми?

A. "Паблiк рiлейшинз"
B. Реклама
C.Персональний продаж
D. Збутова логiстика
E.Мерчандайзинг

178. З наведених сечогiнних препаратiв
виберiть петльовий дiуретик екстреної,
сильної i короткотривалої дiї:

A.Фуросемiд
B. Клопамiд
C. Дiакарб
D. Спiронолактон
E. Трiамтерен

179. На аналiз надiйшла лiкарська ро-
слинна сировина: квiти в кошиках дiа-
метром до 4 см. Крайовi квiти безста-
тевi, синi, лiйкоподiбнi; внутрiшнi - дво-
статевi, фiолетовi, трубчастi. Яка ро-
слина має данi ознаки?

A. Centaurea cyanus
B. Solidago virgaurea
C. Polygonum persicaria
D. Scutellaria baicalensis
E. Viola tricolor

180. До якого типу вiдноситься лiнi-
мент: Ol. Helianthi 7,4

Sol. Ammonii caustici 25 ml
Ac. Oleinici 0,1
M.f. linimentum
D.S. Для втирання

A. Лiнiмент-емульсiя типу олiя у водi
B. Комбiнований лiнiмент
C. Лiнiмент-розчин
D. Лiнiмент-суспензiя
E. Емульсiйний лiнiмент вода в олiї

181.Структурною основою тетрациклi-
нiв є частково гiдроване ядро:

A.Нафтацену
B.Антрацену
C.Фенантрену
D.Нафталiну
E.Акридину
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182. У хворого на виразкову хворобу
шлунка пiд час комбiнованої фармако-
терапiї випорожнення набули чорно-
го забарвлення. Назвiть препарат, який
мiг спричинити таку змiну:

A. Вiсмуту субцитрат
B.Омепразол
C. Актовегiн
D.Метронiдазол
E. Ранiтидин

183.Хворiй, яка страждає на бронхiаль-
ну астму встановлено дiагноз гiпертонi-
чної хвороби. Який гiпотензивний пре-
парат протипоказаний данiй пацiєнтцi?

A. Анаприлiн
B. Каптоприл
C. Амлодипiн
D. Гiпотiазид
E. Верапамiл

184.У чоловiка, який тривалий час хво-
рiє на хронiчний гепатит, встановлено
дiагноз пневмонiї. Який з антибактерi-
альних лiкарських засобiв можна вико-
ристати у данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Амоксицилiн
B. Тетрациклiн
C. Бiсептол
D. Рифампiцин
E. Ванкомiцин

185. 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

186. 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

187. 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

188. Обладнання для подрiбнення кла-
сифiкується за способом подрiбнення.
До яких машин вiдноситься вальцева
дробарка?

A. Роздавлюючi
B. Рiжучi
C. Стираючi
D. Ударнi
E. Ударно-вiдцентровi

189.При антацидних гастритах викори-
стовують сiк подорожника. Яким спо-
собом його одержують?

A.Пресування пiд високим тиском
B. Екстрагування зрiдженими газами
C.Мацерацiя водним розчином етанолу
D. Розчинення концентратiв
E. Реперколяцiя в батареї перколяторiв

190. У хворого на гiпертонiчну хворобу
виявлено обструктивний бронхiт. Який
iз зазначених гiпотензивних препаратiв
йому протипоказаний?

A.Анаприлiн
B. Гiпотiазид
C. Допегiт
D. Раунатин
E. Клофелiн

191. Деякi отрути внаслiдок окиснен-
ня в органiзмi утворюють сполуки, що
збiльшують їх токсичнiсть. Так, внаслi-
док окиснення гептахлору в органiзмi
утворюється:

A. Епоксид гептахлору
B. Чадний газ
C. Вуглекислий газ
D.Оксид гептахлору
E. Гексахлорциклогексан

192.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:
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A. Глутаконовий
B. Глюконовий
C. Глютамiновий
D. Глiоксалевий
E. Гексановий

193.Пiд час проведення планової iнвен-
таризацiї каси встановлена недостача.
Хто має вiдшкодувати виявлену суму
недостачi?

A. Касир
B. Завiдувач аптеки
C. Замiсник завiдувача аптеки
D. Завiдувач вiддiлу
E. Замiсник завiдувача вiддiлу

194. 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

195.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

196. Лiкарю-анестезiологу необхiдно
провести операцiю, використовуючи
нейролептаналгезiю. Яке iз перерахо-
ваних нижче поєднань лiкарських засо-
бiв доцiльно використовувати у даному
випадку?

A. Фентанiл з дроперидолом
B. Дроперидол з преднiзолоном
C. Фентанiл з дiазепамом
D. Дiазепам з амiназином
E. Промедол з амiтриптилiном

197. 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

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.Актив балансу
B. Звiт про фiнансовi результати пiд-
приємства
C.Пасив балансу
D.Перший роздiл пасиву балансу
E. Четвертий роздiл пасиву балансу

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.�-холiноблокатори
B. β-адреноблокатори
C.�-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


