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1. Як венотонiзуючий i анти-
тромбiчний лiкарський засiб при
венозному застої i розширеннi вен
нижнiх кiнцiвок провiзор може за-
пропонувати препарат з насiння
гiркокаштану звичайного, а саме:

A. Ескузан
B. Фiтолiзин
C. Фламiн
D. Марелiн
E. Аймалiн

2. Вкажiть норму природних втрат
для отруйних медикаментiв, яку
комiсiя повинна врахувати пiд час
проведення iнвентаризацiї:

A. 0,95%
B. 3,0%
C. 7,6%
D. Норми не зазначенi
E. 1,9%

3. Вкажiть, який з наведених ал-
калоїдiв даватиме позитивний ре-
зультат в реакцiї на ксантини (му-
рексидної проби):

A. Кофеїн
B. Атропiну сульфат
C. Папаверину гiдрохлорид
D. Хiнiну сульфат
E. Ефедрину гiдрохлорид

4. Вкажiть типи структурного роз-
подiлу працi працiвникiв апарату
управлiння?

A. Горизонтальний
B. Iнституцiйний
C. Технiчний
D. Управлiнський
E. Верхнiй

5. Органiзацiя створена для вико-
нання декiлькох взаємопов’язаних
цiлей. До якого типу вона вiдноси-
ться?

A. Складнi
B. Приватнi
C. Юридичнi
D. Бюджетнi
E. Малi

6. Представники фармацевтичних
компанiй зiбрались для обгово-
рення актуальних питань подаль-
шої дiяльностi. До якого типу груп
(колективiв) органiзацiї можна
вiднести вказане зiбрання?

A. Неформальнi групи
B. Трудовий колектив
C. Керованi групи
D. Формальнi групи
E. Рольовi групи

7. Препарат Беластезiн - спа-
змолiтичний засiб, який викори-
стовується при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту. На-
явнiсть якої речовини, що мiсти-
ться у беладонi звичайнiй, зумов-
лює даний ефект препарату?

A. Гiосцiамiн
B. Морфiн
C. Кодеїн
D. Резерпiн
E. Кофеїн

8. Листя кропиви дводомної за-
стосовують переважно як крово-
спинний засiб у виглядi настою
i рiдкого екстракту при легене-
вих, кишкових та маткових крово-
течах. Наявнiсть якої бiологiчно
активної речовини зумовлює кро-
воспинну дiю?

A. Вiтамiн К
B. Бета-каротин
C. Рутин
D. Резерпiн
E. Дигiтоксин

9. Для iдентифiкацiї тропанових
алкалоїдiв в лiкарськiй рослин-
нiй сировинi використовують ре-
акцiю Вiталi-Морена. Назвiть ал-
калоїд, який можна визначити за
допомогою даної специфiчної ре-
акцiї:
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A. Скополамiн
B. Кодеїн
C. Морфiн
D. Платифiлiн
E. Папаверин

10. Кумарини - це природнi сполу-
ки, в основi будови яких лежить
скелет бензо-альфа-пiрону. Вка-
жiть, за допомогою якої реакцiї
можна виявити цю групу сполук?

A. Лактонна проба
B. Цiанiдинова реакцiя
C. Реакцiя iз залiза (III) хлоридом
D. Реакцiя Вiльсона
E. Реакцiя з реактивом Трим-Хiлла

11. На аналiз одержано ЛРС, яка
являє собою суцвiття кошики на-
пiвкулястої або конiчної форми,
без квiтконiжок або з їх залишка-
ми, квiтколоже голе, конiчне, по-
рожнисте. Колiр язичкових квi-
ток - бiлий, трубчастих - жовтий,
обгортки - жовто-зелений. За-
пах своєрiдний, ароматний. Смак
гiркувато-пряний. Визначте лi-
карську рослинну сировину:

A. Flores Chamomillae
B. Flores Arnicae
C. Flores Calendulae
D. Flores Helichrysi arenarii
E. Flores Millefolii

12. Рутин проявляє Р-вiтамiнну
активнiсть. Для промислового
отримання рутину використову-
ють наступну лiкарську рослинну
сировину:

A. Fructus Sophorae japonicae
B. Fructus Hippophaes rhamnoides
C. Flores Helichrysi arenarii
D. Herba Bidentis tripartitae
E. Herba Polygoni avicularis

13. Вкажiть цiнову стратегiю мiж-
народного ринку, яка передбачає
використання вiдносно низьких
цiн для завоювання ринкiв розви-
нутих країн?

A. Стратегiя проникнення
B. Стратегiя премiальних цiн
C. Стратегiя цiнової диференцiацiї
D. Стратегiя "зняття вершкiв"
E. Стратегiя цiнового вирiвнюван-
ня

14. Вкажiть рiзновид групового
опитування, що передбачає одно-
разове опитування декiлькох екс-
пертiв для обговорення певної
проблеми?

A. Фокус-груп
B. Омнiбус
C. Дельфi
D. Панель
E. Iнтерв’ю

15. Вкажiть етап життєвого циклу
лiкарського засобу, коли збут та
прибуток досягає максимуму, а ре-
клама носить нагадувальний хара-
ктер?

A. Зрiлостi та насичення
B. Зростання
C. Занепаду
D. Впровадження
E. Вихiд з ринку

16. На аналiз отримано пло-
ди - кiстянки, соковитi, кулястi
або довгасто-елiпсовидної фор-
ми, довжиною 4-12 мм. Колiр
плодiв - вiд жовтого до темно-
оранжевого. Запах слабкий. Смак
кисло-солодкий. Сировина якої
рослини аналiзується?

A. Hippophae rhamnoides
B. Ammi majus
C. Aronia melanocarpa
D. Vaccinium myrtillus
E. Coriandrum sativum

17. При хронiчнiй серцевiй недо-
статностi, використовують препа-
рати Дигiтоксин та Кордигiт, якi
мають властивiсть кумулюватися.
Сировина якої рослини є джере-
лом цих препаратiв?
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A. Наперстянка пурпурова
B. Строфант Комбе
C. Горицвiт весняний
D. Конвалiя звичайна
E. Жовтушник сивiючий

18. Направляти у вiдрядження ли-
ше за згодою працiвника дозволя-
ється:

A. Жiнок, якi мають дiтей вiком
вiд 3 до 14 рокiв
B.Жiнок, якi мають дiтей вiком вiд
1 до 3 рокiв
C. Жiнок, якi мають дiтей вiком до
1 року
D. Будь-якого працiвника
E. Жiнок, якi мають двох дiтей

19. Який з перерахованих лiкар-
ських препаратiв, за рахунок на-
явностi у його структурi бета-
лактамного циклу, дає позитивну
реакцiю з розчином гiдроксиламi-
ну хлориднокислого у присутностi
натрiю гiдроксиду та наступним
додаванням розчину Феруму (III)
хлориду?

A. Феноксиметилпенiцилiн
B. Стрептоцид
C. Дибазол
D. Антипiрин
E. Папаверину гiдрохлорид

20. Фармацевтичне пiдприємство
виробляє густий екстракт, де у
якостi екстрагента використову-
ється 0,25% розчин амонiаку. Це
густий екстракт:

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

21. Фармацевтичне пiдприємство
виробляє екстракти-концентрати.
Вкажiть концентрацiю етанолу в
екстрагентi при їх отриманнi:

A. 20-40%
B. 90-96%
C. 70-75%
D. 50-60%
E. 70-90%

22. Маркетолог фармацевтичної
фiрми, проводячи маркетинго-
вi дослiдження ринку вiтамiнних
препаратiв по параметрах, що
включають терапевтичну ефе-
ктивнiсть, попит та пропозицiю,
використовує наступний метод:

A. Метод експертних оцiнок
B.Метод математичної статистики
C. Графiчний метод
D. Метод викопiювання первинної
медичної документацiї
E. -

23. Цех по виробництву суспензiй
i емульсiй освоює випуск нових
препаратiв. Запропонуйте механi-
зми для їх ультразвукового отри-
мання:

A. Рiдинний свисток, магнiтостри-
кцiйний випромiнювач
B. Дисмембратор, електроплазмо-
лiзатор iмпульсний
C. Дезiнтегратор, рiдинний сви-
сток
D. Роторно-пульсацiйний апарат,
дисмембратор
E. Змiшувач центробiжної дiї з
корпусом, що обертається

24. Фармацевт приготував суспен-
зiйну мазь на лiпофiльнiй осно-
вi. Вкажiть речовину, що утворює
мазь даного типу:

A. Ксероформ
B. Протаргол
C.Ментол
D. Танiн
E. Рослиннi екстракти

25. Вкажiть вид капсул, якi вико-
ристовують для вiдпуску з аптеки
порошкiв iз камфорою:
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A. Пергаментнi
B. Целофановi
C. Парафiновi
D. Вощенi
E. Простi паперовi

26. Препарати Пасит, Новопа-
сит, використовують як тран-
квiлiзуючий, седативний i легкий
снодiйний засiб. Джерелом отри-
мання цих препаратiв є трава:

A. Пасiфлори iнкарнатної
B. Череди трироздiльної
C. Шавлiї лiкарської
D. Оману високого
E. Барвинка малого

27. Пiд час транспортування суб-
станцiй теобромiну i теофiлiну бу-
ло пошкоджене маркування на
упаковцi. За допомогою якого
розчину можна вiдрiзнити теобро-
мiн i теофiлiн?

A. Кобальту хлориду
B. Натрiю хлориду
C. Купруму нiтрату
D. Калiю перманганату
E. Калiю дихромату

28. Тимол є основним компонен-
том ефiрної олiї чебрецю звичай-
ного. Вкажiть перiод заготiвлi лi-
карської рослинної сировини:

A. У перiод масового цвiтiння
рослини
B. Восени пiсля вiдмирання над-
земної частини рослини
C. Пiд час сокоруху
D. Пiд час плодоношення
E. Початок вегетацiї

29. Якi з наведених антигiпертен-
зивних препаратiв мають калiй-
зберiгаючу дiю?

A. Трiамтерен
B. Фуросемiд
C. Празозин
D. Метопролол
E. Дилтiазем

30. Який препарат являється спе-

цифiчним антидотом при отруєннi
препаратами залiза?

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

31. Ефiрна олiя рослини входить
до складу таких комплексних пре-
паратiв як Iнгалiпт, Корвалол,
Пiносол, Корвалдiн, зубних кра-
пель. Вкажiть ЛРС, яка є джере-
лом ефiрної олiї:

A. Folia Menthae piperitae
B. Folia Betulae
C. Folia Urticae
D. Folia Agavae
E. Folia Absinthii

32. Провiзор аптеки перебував
у службовому вiдрядженнi. Який
граничний термiн подання звiту
про використання отриманих на
службове вiдрядження грошей?

A. Три робочi днi пiсля повернення
з вiдрядження
B. Чотири робочi днi пiсля повер-
нення з вiдрядження
C. Десять робочих днiв пiсля по-
вернення з вiдрядження
D. Тиждень пiсля повернення з
вiдрядження
E. Такий термiн не встановлено

33. На фармацевтичному пiдпри-
ємствi виготовляють суспензiї та
емульсiї. Вкажiть апаратуру, яку
застосовують для диспергування i
перемiшування в рiдкому середо-
вищi:

A. Роторно-пульсацiйний апарат,
колоїднi млинки
B. Барабаннi мiшалки
C. Вiбрацiйнi мiшалки
D. Якiрнi мiшалки
E. Рамнi мiшалки

34. Лiкарськi препарати, похiднi
пiридину, кiлькiсно визначають
методом ацидиметрiї в неводному
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середовищi. Як титрант при цьому
використовується:

A. Перхлоратна кислота
B. Сульфатна кислота
C. Нiтратна кислота
D. Натрiю гiдроксид
E. Натрiю тiосульфат

35. Який iз наведених реактивiв
використовують для встановлен-
ня домiшки кальцiю в лiкарських
речовинах?

A. Амонiю оксалат
B. Барiю хлорид
C. Калiю карбонат
D. Арґентуму нiтрат
E. Натрiю сульфат

36. У аптеку надiйшов рецепт
для приготування очної мазi на
вазелiново-ланолiновiй основi. У
якому спiввiдношеннi фармацевт
повинен приготувати мазеву осно-
ву?

A. 9:1
B. 1:1
C. 5:1
D. 8:2
E. 7:3

37. Фармацевт приготував настiй
корiння алтеї. У якому спiввiдно-
шеннi вiн узяв кiлькiсть лiкарської
рослинної сировини i екстраген-
ту?

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

38. До аптеки надiйшов рецепт:
Rp.: Xeroformii Picis

Liquidae Betulae ana 3,0
Olei Ricini 100,0
M.D.S. Для змазування ран.

Вкажiть вид лiкарської форми:

A. Лiнiмент
B. Мазь-емульсiя
C.Паста
D. Комбiнована мазь
E. Мазь-розчин

39. Для виявлення тiосульфат-iону
провiзор-аналiтик додав надли-
шок реактиву, при цьому утворив-
ся бiлий осад, який повiльно жов-
тiв, бурiв, чорнiв. Який розчин до-
дав провiзор-аналiтик?

A. Арґентуму нiтрат
B. Барiю хлорид
C.Амонiю оксалат
D. Плюмбуму (II) ацетат
E. Дифенiламiн

40. Колективний договiр укладає-
ться профспiлковим комiтетом вiд
iменi трудового колективу пiдпри-
ємства з власником. Форма укла-
дання колективного договору - пи-
сьмова. Яка стаття КЗПП регла-
ментує термiн дiї колективного
договору?

A. 17
B. 36
C. 38
D. 40
E. 41

41. 6-лiтня дитина захворiла на
пневмонiю. Пiсля лiкування дити-
на втратила слух. Яка група ан-
тибiотикiв могла викликати це
ускладнення?

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

42. Для приготування супозиторiїв
використовують рiзнi методи: ви-
качування, виливання, пресуван-
ня. Вкажiть основу для приготу-
вання супозиторiїв методом вили-
вання:
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A. Бутирол
B. Парафiн
C. Масло какао
D. Вазелiн
E. Масло корiандру

43. Фармацевт готує розчин для
iн’єкцiй з речовиною, яка потре-
бує стабiлiзацiї 0,1 М розчином
кислоти хлоридної. Вкажiть цю
речовину:

A. Новокаїн
B. Кальцiю хлорид
C. Калiю хлорид
D. Гексаметилентетрамiн
E. Натрiю бензоат

44. Антраценпохiднi групи емо-
дину проявляють послаблюючий
ефект. Вкажiть, плоди якої ро-
слинної сировини мiстить антра-
ценпохiднi групи емодину у вели-
кiй кiлькостi:

A. Крушини
B. Бузини
C. Чорної смородини
D. Чорницi
E. Крушини ламкої

45.На цей час у теорiї менеджмен-
ту видiляють чотири найважливi-
шi пiдходи до управлiння. Вкажiть
пiдхiд, якийНЕ ВИКОРИСТОВУ-
ЄТЬСЯ у теорiї менеджменту:

A. Структурний
B. Процесний
C. Системний
D. Ситуацiйний
E. Пiдхiд з позицiй видiлення рi-
зних шкiл

46. Сукупнiсть цiнностей, тради-
цiй, норм поведiнки, поглядiв, якi
властивi органiзацiї, характеризу-
ють її наступну рису:

A. Культура
B. Успiх
C. Прибутковiсть
D. Рiвень капiталiзацiї
E. Здатнiсть до саморозвитку

47. Прагнення фармацевтично-
го пiдприємства до диференцiацiї
(переваг) своєї продукцiї для пов-
нiшого, нiж у конкурентiв задово-
лення запитiв споживачiв, - це:

A. Продуктове лiдерство
B. Бенчмаркiнг
C. Стратегiчна модель Портера
D. Стратегiя проникнення
E. Стратегiя концентрацiї

48. В аптеку звернулася жiнка з
дитиною 5-ти рокiв, яка випила
флакон очних крапель. Через 30
хвилин пiсля цього у дитини вини-
кли задишка, утруднене ковтання,
хрипота, розширення зiниць, гi-
пертермiя. Який iз препаратiв мiг
спричинити перелiченi прояви?

A. Атропiну сульфат
B. Адреналiн
C.Мезатон
D. Пiлокарпiну гiдрохлорид
E. Новокаїн

49. В аптеках готують тритурацiї
отруйних i сильнодiючих речовин.
В яких спiввiдношеннях їх можна
приготувати?

A. 1:10 та 1:100
B. Тiльки 1:10
C. 1:1000
D. 1:500
E. Тiльки 1:100

50. Ампульний цех пiдприємства
випускає розчини для iн’єкцiй.
Вкажiть, якi фiльтри застосову-
ють для стерильного фiльтруван-
ня розчинiв для iн’єкцiй:

A. Мембраннi i глибиннi фiльтри
B. Друк-фiльтр
C.Нутч-фiльтр
D. Фiльтр ХНДХФI
E. Рамний фiльтр-прес

51. Розчини для iн’єкцiй солей
слабких кислот i сильних основ
потребують стабiлiзацiї. Вкажiть,
якi стабiлiзатори використовують
для цих розчинiв:
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A. 0,1М розчин натрiю гiдрооксиду
B. 0,1М розчин кислоти хлоридної
C. Трилон Б
D. Аскорбiнова кислота
E. Бутилокситолуол

52. В аптецi виготовляють iнфу-
зiйнi розчини. Вкажiть розчин,
який може вiдновлювати водно-
сольовий обмiн:

A. Розчин Рiнгера-Локка
B. Полiглюкiн
C. Неогемодез
D. Гiдролiзин
E. Декстран

53. Перед приготуванням iзото-
нiчного розчину натрiю хлориду
фармацевт прожарив порошок у
сухожаровiй шафi. Для видалення
яких речовин була здiйснена дана
операцiя?

A. Пiрогеннi речовини
B. Вiдновлюючi речовини
C. Сульфати
D. Хлориди
E. Волога

54. В аптеку надiйшов рецепт для
приготування настою. З якої лi-
карської рослинної сировини мо-
жна приготувати дану лiкарську
форму?

A. Кореневища з корiнням валерi-
ани
B. Коренi ревеню
C. Кора дуба
D. Кора калини
E. Кора крушини

55.Фармацевт готує мазь на гiдро-
фобнiй основi. Яку речовину вiн
використає для зниження темпе-
ратури плавлення основи?

A. Масло вазелiнове
B. Глiцерин
C. ПЕГ-400
D. Димексид
E. Етанол

56. У контрольно-аналiтичну ла-

бораторiю поступила субстан-
цiя альфа-амiномасляної кисло-
ти. Який реактив використовує
провiзор-аналiтик для iдентифiка-
цiї цiєї субстанцiї?

A. Нiнгiдрин
B. Натрiю нiтрат
C. Бензол
D. Анiлiн
E. Кальцiю бромiд

57. За звiтний перiод аптека здiй-
снювала забезпечення населення
готовими лiкарськими засобами.
Яка господарська операцiя вплине
на збiльшення товарного залишку
аптеки?

A. Надходження товару з аптечно-
го складу
B. Уцiнка з фасувального журналу
C. Списання товару
D. Списання малоцiнного iнвента-
рю
E. Нарахування заробiтної плати

58. Якому iз наведених нестерої-
дних протизапальних засобiв при-
таманний найслабший пошкоджу-
ючий вплив на слизову оболонку
шлунково-кишкового тракту?

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

59. Виберiть препарат, сировиною
для виготовлення якого є напер-
сник вовнистий:

A. Лантозид
B. Корглiкон
C. Дигiтоксин
D. Адонiзид
E. Еризимiн

60. Виробник лiкарських засобiв
формує систему розподiлу проду-
кцiї. При цьому вiн орiєнтується
на максимальне залучення мережi
посередникiв. Який вид збуту оби-
рає виробник?
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A. Iнтенсивний
B. Селективний
C. Ексклюзивний
D. Змiшаний
E. -

61. Хвора 60-ти рокiв страждає
на гiпертонiчну хворобу II стадiї,
iшемiчну хворобу серця, бронхi-
альну астму. Пiсля корекцiї фар-
макотерапiї стався напад бронхо-
спазму, зросла задишка. Який лi-
карський засiб спричинив ускла-
днення?

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

62. З рослинної сировини виготов-
ляють настоянку та екстракти, якi
входять до комплексних препара-
тiв Белатамiнал, Бекарбон, Беса-
лол, Белалгiн та iн., для цього ви-
користовують траву:

A. Беладони
B. Конвалiї
C. Астрагалу
D. Череди
E. Чистотiлу

63. У жiнки, яка тривалий час лi-
кується з приводу iнфiльтративно-
вогнищевого туберкульозу, рiзко
знизився слух. Який з перерахова-
них препаратiв мiг викликати таку
побiчну дiю?

A. Стрептомiцин
B. Iзонiазид
C. Етамбутол
D. Рифампiцин
E. Етiонамiд

64. Фармацевт приготував препа-
рат за прописом:

Rp.: Streptocidi
Dermatoli ana 1,0
Lanolini
Vaselini ana 5,0
M.D. S.: Наносити на ураженi
дiлянки шкiри.

Вкажiть тип дисперсної системи:

A. Мазь-суспензiя
B. Мазь-розчин
C.Мазь-емульсiя
D. Мазь комбiнована
E. Мазь екстракцiйна

65.Який iз перелiчених антибiоти-
кiв можна iдентифiкувати за реа-
кцiєю утворення мальтолу?

A. Стрептомiцину сульфат
B. Доксициклiну гiдрохлорид
C.Амоксицилiн
D. Лiнкомiцину гiдрохлорид
E. Канамiцину моносульфат

66. Фармацевт готує порошки з
папаверину гiдрохлоридом. Вка-
жiть ручнi ваги для вiдважування
0,05 г речовини:

A. ВР 1,0
B. ВР 5,0
C. ВР 20,0
D. ВР 10,0
E. ВР 2,0

67. На аналiз до лабораторiї на-
дiйшла ЛРС з такими морфоло-
гiчними ознаками: дрiбне блиску-
че насiння, плескате, яйцеподiбної
форми, загострене з одного кiнця
i округле з iншого. Поверхня насi-
нин гладенька, вiд свiтло-жовтого
до брунатного кольору зi свiтло-
жовтим насiннєвим рубчиком. За-
пах вiдсутнiй. Смак - слизисто-
маслянистий. Вкажiть дану сиро-
вину:

A. Насiння льону
B. Насiння гарбуза
C.Насiння подорожника блошино-
го
D. Насiння строфанту
E. Насiння арахiсу
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68. При заготiвлi рослинної сиро-
вини, що мiстить сильнодiючi та
отруйнi речовини можуть спосте-
рiгатися випадки отруєння. До за-
готiвлi якої рослинної сировини
НЕ СЛIД допускати неповнолi-
тнiх та вагiтних?

A. Трава чистотiлу
B. Листя горiха
C. Кореневища з коренями валерi-
ани
D. Кора крушини
E. Плоди чорницi

69. Препарат Плантаглюцид ви-
користовують для лiкування ви-
разкової хвороби шлунка та два-
надцятипалої кишки у випадках
з нормальною i зниженою кисло-
тнiстю. З якої рослини отримують
цей препарат?

A. Plantago major
B. Plantago psyllium
C. Plantago media
D. Plantago stepposa
E. Plantago lanceolata

70. В аптеку надiйшов рецепт на
масляний лiнiмент, що мiстить
стрептоцид. Визначте тип диспер-
сної системи даного препарату:

A. Суспензiйний
B. Емульсiйний
C. Розчин
D. Сплав
E. Комбiнований

71. В управлiннi фармацевтичною
фiрмою використовуються аме-
риканський та японський пiдходи.
Виберiть характерну ознаку япон-
ської моделi управлiння:

A. Колективна вiдповiдальнiсть
B. Iндивiдуальний процес прийнят-
тя рiшень
C. Швидка оцiнка i просування на
посадi
D. Чiтко формалiзована структура
управлiння
E. Короткотермiнова зайнятiсть

72. Препарат А перебуває на ста-
дiї насичення. З метою пiдвищен-
ня iнтенсивностi продажу керiвни-
цтво фiрми-виробника вирiшило
використати наступний вид рекла-
ми:

A. Агресивна
B. Iнформацiйна
C.Персональний продаж
D. Стимулювання продажу
E. Паблiк рiлейшнз

73. Який iз вказаних пенiцилiнiв
можна iдентифiкувати реакцiєю з
нiнгiдрином?

A. Ампiцилiн
B. Бензилпенiцилiн
C.Феноксиметилпенiцилiн
D. Оксацилiн
E. Карбенiцилiн

74. Бiлий осад, утворений при вза-
ємодiї морфiну гiдрохлориду з
розчином амонiаку, розчиняється
в розчинi гiдроксиду натрiю за ра-
хунок наявностi в структурi мор-
фiну гiдрохлориду:

A. Фенольного гiдроксилу
B. Карбоксильної групи
C.Альдегiдної групи
D. Спиртового гiдроксилу
E. Кето-групи

75. Провiзор-аналiтик проводить
iдентифiкацiю субстанцiї калiю
ацетату. За допомогою якого ре-
активу вiн пiдтверджує наявнiсть
катiону калiю у дослiджуваному
розчинi?

A. Кислота винна
B. Натрiю гiдроксид
C. Калiю перманганат
D. Залiза (III) хлорид
E. Цинку оксид

76. Фармацевт приготував мазь за
прописом:
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Rp.: Tannini 0,2
Lanolini 3,0
Vaselini 10,0
M. ut f. ung.
D.S. Змащувати ураженi
дiлянки шкiри.

Вкажiть, який спосiб введення та-
нiну вiн обрав:

A. Розчинив у водi, заемульгував
ланолiном безводним
B. Розтер в ступцi за правилом
Дерягiна з вазелiновим маслом
C. Розчинив у розплавленому вазе-
лiнi
D. Розтер у ступцi зi спиртом та
змiшав iз основою
E. Розчинив у вазелiновому маслi

77. Оберiть розчин, який вико-
ристовується пiд час проведення
iдентифiкацiї iонiв Феруму (II) за
вимогами ДФУ:

A. Калiю ферицiанiд
B. Амонiак
C. Лантану нiтрат
D. Натрiю гiдроксид
E. Арґентуму нiтрат

78. Виробнича фармацевтична
фiрма "Елема"створила свiй фiр-
мовий аптечний заклад. У даному
випадку вона використовує канал
розподiлу:

A. Нульового рiвня
B. Першого рiвня
C. Другого рiвня
D. Третього рiвня
E. Четвертого рiвня

79. В лiкарських засобах катiони
кальцiю можна виявити за допо-
могою такого розчину:

A. Амонiю оксалату
B. Арґентуму нiтрату
C. Калiю перманганату
D. Натрiю нiтриту
E. Натрiю хлориду

80. Яка iз стадiй є останньою при
приготуваннi iн’єкцiйних розчи-
нiв?

A. Маркування
B. Стерилiзацiя
C.Фiльтрування
D. Якiсний контроль
E. Кiлькiсний контроль

81. Хворому з дiагнозом: жовчно-
кам’яна хвороба, для розчинення
холестеринових каменiв показане
застосування препарату:

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

82. З чого найбiльш доцiльно по-
чинати лiкування хворого, у якого
вперше розвинувся напад бронхi-
альної астми?

A. Iнгаляцiї β2-адреномiметика
B. Iнгаляцiї глюкокортикостерої-
дiв
C.Адреномiметики парентерально
D. M -холiнолiтики
E. �2-гiстамiноблокатори

83. При органiзацiї акцiонерного
товариства мiж засновниками ви-
никла дискусiя стосовно матерi-
альної вiдповiдальностi. Яка мате-
рiальна вiдповiдальнiсть у членiв
акцiонерного товариства?

A. В межах належних їм акцiй
B. У межах подвiйної суми вкладiв
C. Внесками до статутного фонду i
належним їм майном
D. У межах вкладiв
E. Необмежена i солiдарна

84. Iдентифiкацiю магнiю перо-
ксиду проводять за допомогою ре-
акцiї утворення надхромових ки-
слот. Яке забарвлення при цьому
спостерiгається?

A. Синє
B. Червоне
C. Зелене
D. Чорне
E. Жовте
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85. Лiкарський засiб амiфурин мi-
стить фурокумарини. Для одер-
жання субстанцiї вказаних БАР
використовують:

A. Плоди амi великої
B. Плоди псоралеї
C. Плоди пастернаку посiвного
D. Плоди вiснаги морквоподiбної
E. Кореневища з коренями дягелю

86. Якiсть розчинiв для iн’єкцiй в
ампулах оцiнюють за рiзними по-
казниками. Яку кiлькiсть ампул
перевiряють при визначеннi яко-
стi запаювання (герметичностi):

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

87. В аптецi готують суспензiї.
Вкажiть речовину, з якої виготов-
ляють суспензiю без додавання
стабiлiзатора:

A. Магнiю оксид
B. Камфора
C. Сiрка
D. Ментол
E. Фенiлсалiцилат

88. Фармацевтична фiрма вирi-
шила розширити сферу своєї дi-
яльностi. Процес розширення дi-
яльностi фiрми за рахунок прони-
кнення у новi сфери називається:

A. Диверсифiкацiя
B. Сегментування
C. Конгломерацiя
D. Iнтеграцiя
E. Централiзацiя

89. У фармакопейному препаратi
"Aether anaestheticus" за ДФУ не
допускається домiшка пероксидiв.
Провiзору-аналiтику для їх вияв-
лення слiд використовувати:

A. Розчин крохмалю з калiю йоди-
дом
B. Розчин крохмалю з калiю те-
трайодмеркурiатом
C. Розчин крохмалю з калiю бро-
мiдом
D. Реактив Маркi
E. Реактив Люголя

90. Жирна олiя, що мiстить не-
насиченi жирнi кислоти, викори-
стовується для профiлактики ате-
росклерозу. Вкажiть ЛРС, яка мi-
стить таку олiю:

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

91. Якiсть сухих екстрактiв оцiню-
ють за рiзними показниками. Вка-
жiть вмiст вологи в сухих екстра-
ктах згiдно до вимог ДФ України:

A. 5%
B. 25%
C. 20%
D. 75%
E. 95%

92. При виробництвi ампул пiд-
бирають скло iз необхiдною тер-
мостiйкiстю. Що забезпечує да-
на властивiсть ампульного скла,
щоб ампули вiдповiдали вимогам
нормативно-технiчної документа-
цiї?

A. Витримування рiзких коливань
температури
B. Легке розрiзання капiлярiв
C. Якiсне запаювання ампул
D. Витримування навантаження в
процесi виробництва i транспорту-
вання
E. Можливiсть захисту свiтлочу-
тливих речовин

93.Пiд час оцiнки якостi ампул ви-
значають хiмiчну стiйкiсть. Вка-
жiть методи визначення даного
показника:
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A. За допомогою рiзних кислотно-
основних iндикаторiв, за допомо-
гою рН-метра, ваговi методи
B. Вiзуальнi, ваговi
C. Поляризацiйно-оптичнi
D. Метод автоклавування з на-
ступним титруванням розчином
кислоти хлористоводневої
E. Метод впливу на зразки скла
розчином натрiю карбонату i роз-
чином натрiю гiдроксокарбонату

94. До аптечної мережi надiйшла
партiя сировини без аналiтично-
го листа. За зовнiшнiми ознака-
ми встановили, що це корiнь алтеї.
Була проведена реакцiя з 5% роз-
чином лугу. Реакцiя дала позитив-
ний результат, який свiдчить про
наявнiсть у сировинi:

A. Слизу
B. Камедi
C. Крохмалю
D. Пектинових речовин
E. Клiтковини

95. Провiзор-аналiтик проводить
випробування на чистоту лiкар-
ського засобу глюкози безводної
згiдно ДФУ. Неприпустиму домi-
шку барiю вiн визначає за допо-
могою такої кислоти:

A. Сiрчана
B. Хлоридна
C. Оцтова
D. Нiтратна
E. Хлорна

96. Якiй лiкарськiй речовинi з
групи барбiтуратiв вiдповiдає хi-
мiчна назва 1-бензоїл-5-етил-5-
фенiлбарбiтурова кислота?

A. Бензонал
B. Барбiтал
C. Фенобарбiтал
D. Гексенал
E. Бензобамiл

97. До провiзора звернувся пацi-
єнт, якому рекомендовано прийом
ацетилсалiцилової кислоти як ан-
тиагреганта. Яку добову дозу у

грамах слiд рекомендувати для по-
стiйного прийому?

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

98. У хворого з артерiальною гi-
пертензiєю та хронiчним бронхi-
том раптово виник сухий кашель,
задишка; температура тiла не змi-
нилась. Вiдомо, що хворий при-
ймає каптоприл. Цейфеномен мо-
жна пояснити збiльшенням утво-
рення:

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

99. При неврастенiї, безсоннi, клi-
мактеричних порушеннях реко-
мендують використовувати такий
фiтопрепарат на основi алкалої-
довмiсної сировини:

A. Новопасит
B. Ерготамiн
C. Глауцину гiдрохлорид
D. Секуринiну нiтрат
E. Вiнбластин

100. Фармацевт повинен приго-
тувати натрiю гiдрокарбонат 3%
- 200 мл для iн’єкцiй. Яка осо-
бливiсть технологiї приготування
цього розчину?

A. Заповнення флакону на 2/3
об’єму та стерилiзацiя при 120oC -
12 хвилин
B. Не стерилiзувати
C. Розчинити при нагрiваннi та сте-
рилiзувати при 120oC - 12 хвилин
D. Застосувати стабiлiзатор
E. Використати воду, вiльну вiд
вiдновних речовин

101. Яку з технологiй повинен
обрати фармацевт для приготу-
вання рiдкої лiкарської форми,
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якщо до її складу входить кальцiю
глюконат?

A. Розчиняють в гарячому розчин-
нику або пiдiгрiвають до повного
розчинення
B. Попередньо розтирають у
сухому виглядi або з невеликою
кiлькiстю розчинника
C. Розчиняють у вiльнiй вiд вiднов-
них речовин водi
D. Додають рiвну кiлькiсть речо-
винi натрiю хлориду
E. Розчиняють у лужному середо-
вищi

102. В технологiї приготування
мiкстур НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ
використання концентрованих
розчинiв, якщо:

A. Розчинником є ароматнi води
B. Розчинником є вода очищена
C. До складу мiкстури входить
сильнодiюча речовина
D. До складу мiкстури входять
сиропи
E. До складу мiкстури входять
настойки

103. На фармацевтичному пiдпри-
ємствi одним iз методiв стерилiза-
цiї термолабiльних речовин є ме-
тод тиндалiзацiї. У чому полягає
суть даного методу?

A. Триразове нагрiвання розчину
до 40-60oC iз перервами на добу
для термостатування
B. Автоклавування при температу-
рi 119-121oC i тиском 1,0-1,1 атм
C. Стерилiзацiя при 100oC теку-
чою парою
D. Стерилiзацiя сухим жаром при
180-200oC тривалий час
E. Стерилiзацiя струмом високої
та надвисокої частоти

104. Однiєю з нових лiкарських
форм промислового виробництва,
що використовуються в дитячiй
практицi та призначенi для ма-
леньких дiтей, якi не вмiють ков-
тати таблетки, є:

A. Тубатини
B. Драже
C. Спансули
D. Медули
E. Гранули

105. Виберiть речовину, яка вiд-
носиться до алкалоїдiв, похiдних
тропану:

A. Кокаїн
B. Кофеїн
C. Стрихнiн
D. Пiлокарпiн
E. Платифiлiн

106. В аптеку надiйшов рецепт на
приготування порошку для зовнi-
шнього застосування, до складу
якого входить важко подрiбнюва-
на речовина. Яку з наведених рi-
дин може використати фармацевт
для диспергування цiєї речовини?

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

107. Вкажiть кiлькiсть лiкарської
рослинної сировини, яку необхi-
дно взяти для приготування лiкар-
ської форми згiдно рецепту:
Вiзьми: Настою трави собачої кропиви

200 мл.
Видай. Познач.
По 1 ст.л. 3 рази на день.

A. 20,0
B. 10,0
C. 1,0
D. 5,0
E. 4,0

108. Яку з наведених рiдин фар-
мацевт повинен дозувати за об’є-
мом при приготуваннi рiдких лi-
карських форм?
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A. 20% розчин натрiю бромiду
B. Масло вазелiнове
C. Ефiр медичний
D. Олiя евкалiпту
E. Глiцерин

109. Якi iз нижченаведених вагi-
нальних лiкарських форм виго-
товляють в аптечнiй практицi?

A. Песарiї
B. Вагiнальнi таблетки
C. Вагiнальнi капсули
D. Вагiнальнi пiни
E. Таблетки для приготування
вагiнальних розчинiв та суспензiй

110. В аптеку поступив рецепт на
приготування складних порошкiв
до складу яких входить барвна ре-
човина. Яка iз нижченаведених
сполук, що входять до складу по-
рошкiв, належить до барвних ре-
човин?

A. Етакридину лактат (риванол)
B. Камфора
C. Стрептоцид
D. Вiсмуту нiтрат
E. Протаргол

111. Кiлькiсний вмiст теофiлiну
визначають алкалiметричним ти-
труванням нiтратної кислоти яка
кiлькiсно видiляється внаслiдок
утворення такої солi теофiлiну:

A. Срiбна
B. Калiєва
C. Натрiєва
D. Амонiйна
E. Лiтiєва

112. Комплексонометричним ме-
тодом можна визначити кiлькi-
сний вмiст:

A. Кальцiю лактату
B. Натрiю цитрату
C. Калiю йодиду
D. Натрiю тiосульфату
E. Калiю хлориду

113. У хворого на виразкову хво-
робу пiд час комбiнованої фар-

макотерапiї випорожнення набу-
ли чорного забарвлення. Назвiть
препарат, який мiг спричинити та-
ку змiну:

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

114. Хворiй, яка хворiє на бронхi-
альну астму встановлено дiагноз
гiпертонiчної хвороби. Який гiпо-
тензивний препарат ПРОТИПО-
КАЗАНИЙ данiй пацiєнтцi?

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

115.Хворiй 57-ми рокiв встановле-
но дiагноз ревматоїдного артри-
ту, в анамнезi виразкова хвороба.
Який препарат iз групи нестеро-
їдних протизапальних препаратiв
можна рекомендувати данiй хво-
рiй?

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

116. Який з нижченаведених пре-
паратiв є препаратом вибору для
профiлактики виникнення нападiв
бронхiальної астми?

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

117. Який препарат показаний при
передозуваннi мiорелаксантами
деполяризуючого типу дiї?



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2015 рiк 15

A. Прозерин
B. Метопролол
C. Налоксон
D. Магнiю сульфат
E. Унiтiол

118. Хворiй 25-ти рокiв для лiку-
вання нападiв мiгренi лiкар при-
значив суматриптан. Вкажiть ме-
ханiзм дiї даного препарату:

A. Селективний агонiст 5 − HT1-
серотонiнових рецепторiв
B.Селективний антагонiст 5−HT1-
серотонiнових рецепторiв
C. Неселективний α-
адреноблокатор
D. Стимулятор β-
адренорецепторiв
E. Селективний α-адреноблокатор

119. З метою лiкування важкої
форми ревматоїдного артриту па-
цiєнту 43-х рокiв призначено пре-
парат для базової терапiї. Вкажiть
його:

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

120.У галеновому цеху виготовля-
ють настойку беладони. Вкажiть
спiввiдношення, у якому готується
дана лiкарська форма:

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

121. На фармацевтичних пiдпри-
ємствах виготовляють мазi на
рiзних основах. Вкажiть мазеву
основу, яка має найбiльш вираже-
нi осмотичнi властивостi:

A. Полiетиленоксидна
B. Силiконова
C. Вазелiн-ланолiнова
D. Метилцелюлозна
E. Гiдрогенiзований жир

122. В аптеку надiйшов рецептур-
ний пропис на приготування спир-
тового розчину метиленового си-
нього без позначення концентра-
цiї спирту. Спирт етиловий якої
концентрацiї повинен використа-
ти фармацевт в даному випадку?

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

123. Провiзор-аналiтик аналiзує
лiкарську форму, що мiстить цин-
ку сульфат. За допомогою якого
реактиву вiн може пiдтвердити на-
явнiсть катiону цинку в дослiджу-
ванiй лiкарськiй формi?

A. Натрiю сульфiд
B. Амонiю хлорид
C. Калiю фероцiанiд
D. Срiбла нiтрат
E. Натрiю тетрафенiлборат

124. Згiдно ДФУ (Доповнення 2)
стандартизацiю листя гiнкго про-
водять за вмiстом:

A. Флавоноїдiв
B. Сапонiнiв
C.Алкалоїдiв
D. Кумаринiв
E. Хромонiв

125.На якому етапi життєвого ци-
клу лiкарського засобу вiдбуває-
ться швидке нарощування обсягiв
його збуту i визнання покупцями?

A. Зростання
B. Впровадження на ринок
C. Зрiлостi
D. Спаду
E. Насичення

126. Який вид маркетингу пов’яза-
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ний з наявнiстю негативного по-
питу на товари i послуги, тобто
такої ситуацiї, за якої на значнiй
частинi потенцiйного ринку вони
не знаходять свого покупця?

A. Конверсiйний
B. Стимулювальний
C. Ремаркетинг
D. Синхромаркетинг
E. Демаркетинг

127. Рецепти на вiдпуск пiль-
гових препаратiв, що пiдляга-
ють предметно-кiлькiсному облi-
ку (окрiм наркотичних i психотро-
пних у чистому виглядi), виписую-
ться на рецептурному бланку:

A. №1 у двох примiрниках
B. №1 в одному примiрнику
C. №1 та №3
D. №3 у двох примiрниках
E. №3 в одному примiрнику

128. У разi планового закриття
аптечного закладу для проведен-
ня ремонту, технiчного переобла-
днання чи iнших робiт суб’єкт го-
сподарювання повинен письмо-
во повiдомити територiальну дер-
жавну iнспекцiю з контролю яко-
стi лiкiв про це заздалегiдь, але не
пiзнiше нiж за:

A. 10 днiв
B. 15 днiв
C. 7 днiв
D. 3 днi
E. 12 днiв

129.Журнали предметно-кiлькiсного
облiку зберiгаються в аптецi про-
тягом:

A. 10-ти рокiв
B. 7-ми рокiв
C. 5-ти рокiв
D. 3-х рокiв
E. 2-х рокiв

130. Який принцип облiку доходiв
i витрат передбачає вiдображення
результатiв господарських опера-
цiй у тому звiтному перiодi, коли

вiдбувається господарська опера-
цiя?

A. Нарахування
B. Вiдповiдностi
C.Перiодичностi
D. Автономностi
E. Безперервностi

131. Який метод рекомендований
ДФ України для кiлькiсного ви-
значення субстанцiї калiю хлори-
ду, що використовується при гiпо-
калiємiї?

A. Арґентометрiя
B. Броматометрiя
C.Йодометрiя
D. Цериметрiя
E. Поляриметрiя

132.Аптека №7 поряд з торгiвель-
ною функцiєю виконує виробни-
чу. Якi роботи НЕ ВIДОБРАЖА-
ЮТЬСЯ у журналi лабораторно-
фасувальних робiт?

A. Приготування лiкарських форм
за рецептом
B. Приготування напiвфабрикатiв
C. Приготування концентрованих
розчинiв
D. Приготування внутрiшньоапте-
чної заготiвлi
E. Процес фасування виготовленої
продукцiї на певнi кiлькостi

133. Приймання товару та виробiв
медичного призначення з одно-
часним здiйсненням вхiдного кон-
тролю якостi проводить:

A. Уповноважена особа
B. Провiзор-дефектар
C.Провiзор
D. Завiдуючий аптекою
E. Аналiтик

134. В аптецi вiдсутня трава соба-
чої кропиви п’ятилопатевої. ЇЇ мо-
жна замiнити такою лiкарською
сировиною:
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A. Кореневища з коренями валерi-
ани
B. Квiтки липи
C. Трава череди
D. Плоди малини
E. Трава звiробою

135. Iз сировиниDioscorea nipponi-
ca одержують препарат полiспо-
нiн, який використовують у ком-
плекснiй терапiї атеросклерозу.
Дiючими сполуками сировини ди-
оскореї є:

A. Стероїднi сапонiни
B. Алкалоїди
C. Ефiрна олiя
D. Серцевi глiкозиди
E. Тритерпеновi сапонiни

136. За вимогамиДФУ iдентифiка-
цiю солей ртутi здiйснюють шля-
хом взаємодiї з розчином натрiй
гiдроксиду. Осад якого кольору
утворюється в результатi реакцiї?

A. Жовтий
B. Червоний
C. Блакитний
D. Жовто-зелений
E. Бiлий

137. Хворому на гiпертонiчну хво-
робу у комплекснiй терапiї було
призначено дiуретичний засiб, що
викликав гiпокалiємiю. Визначте
цей препарат:

A. Гiдрохлортiазид
B. Амiлорид
C. Спiронолактон
D. Алопуринол
E. Трiамтерен

138. При облiку грошей в апте-
цi використовується касова кни-
га. Яка з перерахованих опера-
цiй по касi з готiвковими кошта-
миНЕ ВIДНОСИТЬСЯ до прибу-
ткових?

A. Видача готiвки пiд звiт
B. Оприбуткування виручки апте-
ки
C. Оприбуткування виручки апте-
чних пунктiв i кiоскiв
D. Повернення недовикористаних
пiдзвiтних сум
E.Оприбуткування грошей з банку
на виплату авансу та зарплати

139. Фiтохiмiчний цех пiдприєм-
ства виготовляє панкреатин. Си-
ровиною для одержання панкреа-
тину служить:

A. Пiдшлункова залоза свиней або
рогатої худоби
B. Слизова оболонка шлунка сви-
ней
C. Легенi великої рогатої худоби
D. Серце великої рогатої худоби
E. Бiлок курячих яєць

140. Якому з принципiв бухгалтер-
ського облiку вiдповiдає визна-
чення: "цей принцип передбачає
постiйне застосування пiдприєм-
ством обраної облiкової полiтики,
змiна якої повинна бути обґрунто-
ваною":

A. Послiдовнiсть
B. Перiодичнiсть
C. Вiдповiднiсть доходiв i витрат
D. Повне висвiтлення
E. Безперервнiсть дiяльностi

141. Керiвник фармацевтичного
пiдприємства "Азалiя"в своїй ро-
ботi використовує рiзнi види кон-
тролю. Контроль, який здiйснює-
ться на входi в систему органiзацiї
до початку роботи i реалiзується
через правила, процедури тощо,
вiдноситься до:

A. Попереднього контролювання
B. Поточного контролювання
C. Завершального контролювання
D. Децентралiзованого контролю-
вання
E. Централiзованого контролю-
вання

142. Хворому 30-ти рокiв з дiагно-
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зом гострого остеомiєлiту призна-
чили антибiотик, який добре про-
никає в кiсткову тканину. Який за-
сiб було обрано?

A. Лiнкомiцин
B. Бiцилiн-3
C. Бензилпенiцилiн
D. Полiмiксин-М
E. Ампiцилiн

143. Аптечний заклад має пакет
документiв, який пiдтверджує пра-
во власностi на комп’ютернi про-
грами. Вкажiть статтю балансу, в
якiй вiдображається її власнiсть:

A. Нематерiальнi активи
B. Товар
C. Малоцiнний iнвентар
D. Грошовi кошти
E. Запаси

144. З метою розширення спектру
дiяльностi аптекою№12 було при-
дбано виробниче обладнання. До
якої групи господарських засобiв
вiдноситься виробниче обладнан-
ня?

A. Основнi засоби
B. Товар
C. Тара
D. Необоротнi матерiальнi активи
E. Незавершенi капiтальнi iнве-
стицiї

145. Провiзор-аналiтик до суб-
станцiї лiкарської речовини додав
розчини алiзарину та цирконiлу
нiтрату, при цьому спостерiгається
червоне забарвлення, що перехо-
дить у жовте. Вкажiть лiкарський
засiб, що аналiзують:

A. Натрiю фторид
B. Натрiю хлорид
C. Натрiю бромiд
D. Натрiю йодид
E. Натрiю тiосульфат

146. Фармацевтична фiрма дослi-
джує ситуацiю на ринку, яка вира-
жена у спiввiдношеннi мiж попи-
том i пропозицiєю, рiвнем цiн, то-

варними запасами тощо. Що саме
дослiджує фармацевтична фiрма?

A. Кон’юнктура ринку
B. Умови iснування ринку
C. Сфера ринку
D. Структура ринку
E. Iнфраструктура ринку

147. Для приготування рiдини №2
за прописом Дем’яновича викори-
стовують кислоту хлористоводне-
ву у концентрацiї:

A. 24,8-25,2%
B. 0,83%
C. 98%
D. 30%
E. 10%

148. Який стиль поведiнки в кон-
флiктнiй ситуацiї передбачає час-
ткове задоволення iнтересiв обох
сторiн шляхом взаємних посту-
пок, зважаючи на усi "за"i "про-
ти"?

A. Компромiсу
B. Спiвпрацi
C. Домiнування
D. Конкуренцiї
E. Ухилення

149. До аптеки надiйшов рецепт,
що мiстить фенобарбiтал у сумi-
шi з iншими лiкарськими засоба-
ми. Вкажiть необхiдну форму ре-
цептурного бланку:

A. Форма № 1
B. Форма№ 1 у двох примiрниках
C.Форма № 3 у двох примiрниках
D. Форма№ 3
E. Форма№ 1 + № 3

150. Аптекою придбанi холодиль-
ник i комп’ютер. Цi основнi засо-
би зараховуються на баланс апте-
ки за такою вартiстю:

A. Первiсна
B. Амортизацiйна
C. Залишкова
D. Ринкова
E. Лiквiдацiйна
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151. При виробництвi сухих екс-
трактiв висушування очищених
витяжок може проводитися без
згущення рiдкої витяжки. Яке
обладнання при цьому варто ви-
користати?

A. Розпилювальна сушарка
B. Полицева сушарка
C. Вакуум-сушильна шафа
D. Термостат
E. Роторно-прямоточний апарат

152. Ментол має знеболюючу та
антисептичну дiю. Виберiть ЛРС -
джерело ментолу:

A. Folia Menthae piperitae
B. Folia Uvae ursi
C. Folia Eucalypti
D. Folia Salviae
E. Folia Absinthii

153. До аптеки надiйшов рецепт
на фенобарбiтал у таблетках для
хворого, що має право на пiльго-
вий вiдпуск. На яких рецептурних
бланках даний препарат повинен
бути виписаний?

A. Форма№ 3 та форма № 1
B. Форма № 1 у двох примiрниках
C. Форма№ 3 у двох примiрниках
D. Форма№ 1
E. Форма № 3

154. В аптецi, окрiм грошових
операцiй готiвкою, здiйснюються
i грошовi безготiвковi операцiї.
Фiнансовим посередником у цих
розрахунках є:

A. Банк
B. Центральна районна аптека
C. Мiська влада
D. Мiське управлiння аптечним
вiддiлом
E. Обласна контрольно-
аналiтична лабораторiя

155. Основним методом кiлькiсно-
го визначення кортикостероїдiв є:

A. Спектрофотометрiя
B. Потенцiометрiя
C.Цериметрiя
D. Арґентометрiя
E. Ацидiметрiя

156. Провiзор-аналiтик визначає
домiшку солей амонiю (метод А)
у натрiю тетраборатi згiдно ДФУ
за допомогою розчину такої речо-
вини:

A. Калiю тетрайодомеркурат лу-
жний
B. Натрiю тетрафенiлборат
C. Барiю хлорид
D. Калiю фероцiанiд
E. Арґентуму нiтрат

157. Провiзор-аналiтик проводить
iдентифiкацiю лiдокаїну гiдрохло-
риду у вiдповiдностi з вимогами
ДФУ за температурою плавлення
осаду, який утворюється при взає-
модiї з розчином такої кислоти:

A. Пiкринова
B. Оцтова
C. Тiоглiколєва
D. Лимонна
E. Фосфорна

158. Квiтковi пуп’янки гвоздики
мiстять ефiрну олiю та викори-
стовуються для виробництва фi-
тозасобiв з антисептичною дiєю.
Згiдно з вимогами ДФУ, iдентифi-
кацiя сировини проводиться мето-
дом тонкошарової хроматографiї.
На хроматографiчнiй пластинцi
пiсля обробки реактивом iденти-
фiкують зони:

A. Евгенолу та карiофiлену
B. Кверцетину та рутину
C. Скополамiну та гiосциамiну
D. Апiгенину та лютеолiну
E. Скополетину та умбелiферону

159. Касир аптеки зобов’язаний
вiдображати усi прибутковi та ви-
датковi операцiї. Для оприбутку-
вання готiвкових грошових засо-
бiв у касу аптеки, касир має офор-
мити:
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A. Прибутковий касовий ордер
B. Видатковий касовий ордер
C. Приходну накладну
D. Видаткову накладну
E. Приймальну квитанцiю

160. Органiзацiйна форма об’єд-
нання, при якiй окрема компанiя
не має виробничих пiдприємств,
а володiє контрольним пакетом
акцiй iнших пiдприємств, завдяки
чому здiйснює контроль за їх дi-
яльнiстю. Така форма носить на-
зву:

A. Холдiнг
B. Конгломерат
C. Синдикат
D. Картель
E. Трест

161. На фармацевтичному пiдпри-
ємствi планується випуск табле-
ток гексаметилентетрамiну. Який
метод одержання є оптимальним?

A. Пряме пресування з додаванням
допомiжних речовин
B. Формування
C. Пряме пресування без допомi-
жних речовин
D. Пресування з попереднiм воло-
гим гранулюванням
E. Пресування з попереднiм сухим
гранулюванням

162. Гранулювання застосовують
з метою покращення:

A. Сипкостi
B. Розпадання
C. Розчинення
D. Об’ємної щiльностi
E. Пористостi

163. Хворому 46-ти рокiв дiагно-
стовано iнфаркт мiокарда. Який
лiкарський засiб необхiдно при-
значити для проведення тромбо-
лiтичної терапiї?

A. Стрептокiназа
B. Нiтроглiцерин
C. Верошпiрон
D. Дротаверину гiдрохлорид
E. Промедол

164. У хворого на тромбофле-
бiт нижнiх кiнцiвок виникли озна-
ки передозування гепарину. Який
препарат доцiльно використати як
антидот?

A. Протамiну сульфат
B. Фенiлiн
C. Дипiридамол
D. Пентоксифiлiн
E. Теофiлiн

165. Який iз наведених препара-
тiв є антидотом при невiдкладнiй
допомозi при гострих отруєннях
сполуками миш’яку, ртутi, хрому,
вiсмуту?

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

166. Чоловiк 59-ти рокiв тривалий
час застосовує фуросемiд для лi-
кування серцевої недостатностi.
Який лiкарський засiб для профi-
лактики гiпокалiємiї необхiдно за-
стосувати в даному випадку?

A. Панангiн
B. Тiотриазолiн
C.Ацетилсалiцилова кислота
D. Триметазидин
E. Еналаприл

167. У жiнки 32-х рокiв, яка для
лiкування пневмонiї отримувала
антибiотикотерапiю, виник дисба-
ктерiоз кишечнику. Якi препарати
слiд призначити хворiй?

A. Пробiотики
B. Iмуномодулятори
C.Жовчогiннi
D. Антациди
E. Спазмолiтики
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168. Жiнка 53-х рокiв хворiє на
iшемiчну хворобу серця, стено-
кардiю. Який лiкарський засiб слiд
використовувати для зняття напа-
ду стенокардiї?

A. Нiтроглiцерин
B. Дротаверину гiдрохлорид
C. Пропранолол
D. Дипiридамол
E. Ацетилсалiцилова кислота

169. Хворiй 20 рокiв. Пiсля того,
як її вжалила оса розвинувся на-
бряк Квiнке; на тулубi з’явився ви-
сип у виглядi пухирiв, папул. На-
звiть препарат, з якого треба по-
чинати невiдкладну допомогу:

A. Преднiзолон
B. Пенiцилiн
C. Свiжозаморожена плазма
D. Реополiглюкiн
E. Гемодез

170.Хворому з остеоартрозом (го-
нартроз) та пептичною виразкою
шлунка в анамнезi необхiдно при-
значити нестероїдний протиза-
пальний засiб. Оберiть найбiльш
безпечний для цього пацiєнта лi-
карський засiб:

A. Мелоксикам
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Iбупрофен
D. Iндометацин
E. Метамiзол натрiю

171. Чоловiк 20-ти рокiв хворiє на
хронiчний гастрит iз пiдвищеною
секреторною функцiєю (тип В).
Оберiть антисекреторний засiб:

A. Омепразол
B. Дротаверину гiдрохлорид
C. Кларитромiцин
D. Левофлоксацин
E. Метоклопрамiд

172.Ухворого 45-ти рокiв у проце-
сi клiнiко-iнструментального до-
слiдження виявлено хронiчний хе-
лiкобактерасоцiйований гастрит
(тип В). Препарати якої групи

необхiдно призначити хворому в
першу чергу?

A. Антихелiкобактернi засоби
B. Прокiнетики
C.Антациди
D. Репаранти
E. М-холiнолiтики

173. Вкажiть апаратуру, за допо-
могою якої одержують тритура-
цiйнi таблетки:

A. Спецiальна таблеткова машина
для формування таблеток
B. Дражувальний котел
C. Таблеткова машина подвiйного
пресування
D. Ротацiйна таблеткова машина
E. Обдуктор

174. Для здiйснення розрахункiв iз
населенням обов’язковим є наяв-
нiсть в аптецi реєстраторiв розра-
хункових операцiй. Яка касова
операцiя оформляється РРО як
"службове внесення"?

A. Залишок готiвки в РРО на
початок дня
B. Виручка вiд реалiзацiї
C. Сума iнкасацiї
D. Сума витрат за день
E. Сума, видана при поверненнi
товару

175. При здiйсненнi обслуговуван-
ня населення в аптецi повинна до-
тримуватися касова дисциплiна.
Записи у касовiй книзi повинен
проводити касир:

A. Вiдразу пiсля надходження або
видачi готiвки
B. Щомiсячно
C.Щоквартально
D. Щотижня
E. В кiнцi дня

176. Для персоналу аптеки вста-
новлюється вiдповiдна тривалiсть
робочого часу на тиждень. Яка
тривалiсть робочого тижня для
адмiнiстративного персоналу?
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A. 40
B. 30
C. 35
D. 45
E. 63

177. Вiдповiдно до законодавства
працiвники аптеки мають право
на оплачувану вiдпустку. Загальна
тривалiсть основної та додаткових
вiдпусток не може перевищувати
таку кiлькiсть календарних днiв:

A. 59
B. 30
C. 24
D. 45
E. 63

178. Для визначення домiшки ка-
лiю в лiкарських засобах, згiдно
вимог ДФ України, використову-
ють розчин:

A. Натрiю тетрафенiлборату
B. Калiй тетрайодомеркурату
лужного
C. Гiдроксихiнолiну
D. Арґентуму нiтрату
E. Кислоти винної (тартратної)

179. Який метод використовують
для кiлькiсного визначення про-
титуберкульозного препарату iзо-
нiазиду вiдповiдно до вимог ДФ
України?

A. Прямої броматометрiї
B. Зворотної броматометрiї
C. Зворотної йодометрiї
D. Прямої йодометрiї
E. Прямої ацидiметрiї

180. Вiдповiдно до вимог ДФ
України, iдентифiкацiю нiтрофу-
ралу проводять методом хрома-
тографiї. Який вид хроматографiї
використовують з цiєю метою?

A. Тонкошарова
B. Катiонобмiнна
C. Анiонобмiнна
D. Газорiдинна
E. Розподiльча на паперi

181. Вiдповiдно до вимог ДФ
України розчин дифенiламiну в
присутностi кислоти сульфатної
використовують для визначення
у водi очищенiй домiшок:

A. Нiтратiв
B. Хлоридiв
C. Важких металiв
D. Амонiю солей
E. Сульфатiв

182. Для пiдвищення стiйкостi су-
спензiй гiдрофобних речовин до їх
складу додають стабiлiзатор. Вка-
жiть цю речовину:

A. Твiн-80
B. Натрiю хлорид
C. Димексид
D. Глюкоза
E. Олiя вазелiнова

183. Для перевiрки стану товарно-
матерiальних цiнностей в аптецi
проводиться iнвентаризацiя. Яка
мiнiмальна перiодичнiсть прове-
дення iнвентаризацiї основних за-
собiв?

A. 1 раз на рiк
B. 1 раз на квартал
C. 2 рази на рiк
D. 1 раз на мiсяць
E. 1 раз на 3 роки

184. В аптецi перiодично проводя-
ться iнвентаризацiї. Вкажiть, яка
мiнiмальна перiодичнiсть прове-
дення iнвентаризацiї грошових ко-
штiв та грошових документiв?

A. 1 раз на квартал
B. 1 раз на 3 роки
C. 2 рази на рiк
D. 1 раз на мiсяць
E. 1 раз на рiк

185. Якi товарно-матерiальнi цiн-
ностi iнвентаризацiйна комiсiя
включає до окремого iнвентари-
зацiйного опису пiд час проведен-
ня переоблiку в аптецi?
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A. Лiкарськi засоби, що надiйшли
до аптеки пiд час iнвентаризацiї
B. Вироби медичного призначення
C. Лiкарськi трави
D. Перев’язувальнi матерiали
E. Спиртовi настоянки

186. Вкажiть норми природних
втрат для медичних п’явок, якi бе-
ре до уваги комiсiя пiд час прове-
дення iнвентаризацiї:

A. 7,6%
B. 0,65%
C. 0,85%
D. Норми не зазначенi
E. 1,9%

187. Створюється нове фармацев-
тичне пiдприємство. Який iз до-
кументiв вiдноситься до засновни-
цьких?

A. Статут
B. Розпорядження
C. Нормативний акт
D. Настанова
E. -

188. Фармацевтична фiрма будує
свої взаємовiдносини iз спожива-
чами на пiдставi низки маркетин-
гових концепцiй. Вкажiть одну iз
них:

A. Удосконалення виробництва
B. Удосконалення персоналу
C. Удосконалення управлiння
D. Креативного маркетингу
E. Iнтерактивного маркетингу

189. Вкажiть, в якому спiввiдно-
шеннi готують настойку глоду:

A. 1:10
B. 1:2
C. 1:5
D. 1:20
E. 1:1000

190. Вкажiть спосiб застосування
injectabulettae-таблеток:

A. Для приготування iн’єкцiйних
розчинiв лiкарських речовин
B. Перорально
C. Для iмплантацiй
D. Вагiнально
E. Сублiнгвально

191. Вкажiть, вiд яких чинникiв за-
лежить розпадання таблеток:

A. Кiлькiсть i природа розпушу-
вальних речовин
B. Погана сипкiсть
C. Висока питома густина поро-
шкiв
D. Таблетуємий порошок має кри-
стали пластинчастої форми
E. Неоднорiднiсть грануляту

192. Забезпечення стерильностi
розчину гексаметилентетрамiну
досягається:

A. Фiльтруванням через бактерi-
альнi фiльтри
B. Використанням консервантiв
C. Газовою стерилiзацiєю
D. Стерилiзацiєю методом тинда-
лiзацiї
E. Стерилiзацiєю парою пiд ти-
ском

193. При проведеннi якiсного хi-
мiчного аналiзу субстанцiї кисло-
ти нiкотинової провели реакцiю,
в результатi якої з’являється си-
нє забарвлення. Який реактив при
цьому використаний?

A. Розчин мiдi (II) сульфату
B. Розчин натрiю гiдроксиду
C. Розчин залiза (III) хлориду
D. Роданбромiдний реактив
E. Реактив Неслера

194. Визначення якої фiзичної
константи субстанцiї дифенгiдра-
мiну гiдрохлориду, згiдно вимог
ДФ України, можна використати
для її iдентифiкацiї?
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A. Температури плавлення
B. Температури кипiння
C. Вiдносної густини
D. Показника заломлення
E. Питомого обертання

195. Субстанцiю нiтроксолiну ана-
лiзують на кiлькiсний вмiст дiючої
речовини методом алкалiметрiї в
неводному середовищi. Який ти-
трант та iндикатор використову-
ють для даного методу?

A. Розчин натрiю метилату, тимо-
ловий синiй
B. Розчин кислоти перхлоратної,
кристалiчний фiолетовий
C. Розчин кислоти сульфатної,
нафтолбензеїн
D. Розчин натрiю гiдроксиду, фе-
нолфталеїн
E. Розчин калiю гiдроксиду, мети-
ловий оранжевий

196. Вкажiть вiддiл суб’єкта опто-
вої торгiвлi, що здiйснює пошук
та аналiз комерцiйних пропозицiй
можливих постачальникiв, укла-
дання угод з ними на постачання
товару, контроль їх виконання:

A. Вiддiл постачання
B. Вiддiл маркетингу
C. Транспортний вiддiл
D. Вiддiл зберiгання
E. Фiнансовий вiддiл

197. Суб’єкти фармацевтичного
ринку, якi купують лiкарськi за-
соби та вироби медичного призна-
чення для подальшого їх перепро-
дажу з метою отримання прибу-
тку, - це:

A. Торговi посередники
B. Виробники
C.Органiзацiї-споживачi
D. Державнi органи влади
E. Iндивiдуальнi споживачi

198. Фармацевтична фiрма не зда-
тна задовольнити iснуючий по-
пит на лiкарський засiб. Вкажiть
вид маркетингу, завданням якого
є зменшення надмiрного попиту
шляхом пiдвищення цiн, припи-
нення стимулювання продажiв та
припинення рекламування:

A. Демаркетинг
B. Креативний маркетинг
C. Стимулювальний маркетинг
D. Синхромаркетинг
E. Ремаркетинг

199. Який етап життєвого циклу
лiкарського препарату характери-
зується перiодом повiльного зр-
остання обсягiв збуту, значними
витратами на формування попи-
ту та вiдсутнiстю прибутку?

A. Виведення на ринок
B. Створення та розроблення
C. Вихiд з ринку
D. Зрiлiсть та насичення
E. -

200. Трава мачка жовтого мiстить
алкалоїд глауцин. Який фармако-
логiчний ефект притаманний да-
нiй рослинi завдяки наявностi цьо-
го алкалоїду?

A. Протикашльовий
B. Вiдхаркувальний
C. Знеболювальний
D. Протизапальний
E. Жарознижувальний
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А    каламутність мутность   Р  
арсен  мышьяк   квіти цветы    рахунок счёт 
Б    квітка цветок     ретельний тщательный 
бавовняний хлопковый    керівник руководитель   рогівка роговица 
барвник краситель   ковзкий скользящий   родина семейство   
беладонна красавка   колір цвет   розвиток развитие 
бджолиний  пчелиный   конвалія ландыш   роздрібний розничный 
блекота белена   кошик корзинка   розподіл распределение 
блювання рвота   кропива собача пустырник   розчин раствор 
брусниця брусника   крушина   жостер   розшарування расслоение 
В    кульбаба одуванчик   рух движение 
вагітність беременность   Л    С  
вальцевий валковый   лійкоподібний воронковидный   середовище среда 
вартість стоимость   луг щёлочь   сеча моча 
видатковий расходный   лужний щелочной   сечогінний мочегонный 
виконавчий   исполнительный   М    сировина сырье   
вилучення изъятие   материнка душица   сірка сера 
виняток исключение   майно имущество   сірководень сероводород 
випорожнення испражнения   меркурій ртуть    складова частина составляющая часть 
випробувальний испытательный   митний таможенный   складний сложный    
відволожування отсыревание   мучниця толокнянка   скловидний стекловидный   
відновник восстановитель   Н    смак вкус 
відносний относительный    нагідки календула   соняшниковий подсолнечный 
відпал отжиг   надійти поступить   співвідношення соотношение 
відшкодування возмещение   надлишки излишки   споживач потребитель 
відхаркувальний отхаркивающий   напіввиведення полувыведение    спрощений упрощённый 
внесок взнос   напівсинтетичний полусинетический   стибій сурьма   
вовчуг стальник   насіння семена   стиснений сжатый 
впровадження внедрение   несумісність несовместимость   струм ток 
всмоктування всасывание   нудота тошнота   судоми  судороги  
втрата убыль   О    суміш смесь 
вугілля уголь   облік учёт   суниця земляника 
вуглеводень углеводород   оман девясил   сутінки сумерки 
вуглекислий углекислый   опанувати освоить   сушарка сушилка 
Г    оподаткування налогообложение   Т  
гарбуз тыква   оприбуткування оприходование   тамувати утолять 
галузистий раскидистый   осад осадок   термін срок  
гальмування торможение   особа лицо   тиждень неделя 
гілка ветвь      отримувач получатель   тирлич горечавка 
гірчак  горец     отрута яд   травлення пищеварение 
глечики кубышка   отруєння отравление   тривалість длительность 
глід боярышник   оцтовий уксусный   У  
горицвіт адонис   очний глазной   умови условия 
горобина  рябина    П    уповноважений уполномоченный 
готівковий наличный   пагон побег   Ф  
граничний предельный   паперовий бумажный   фахівець специалист 
грицики пастушья сумка       папороть папоротник   фізична особа физическое лицо 
Д    перебіг течение   Ц  
деревій тысячелистник   перевага преимущество   цегляний кирпичный 
державний государственный   передміхуровий  предстательный   цукор сахар 
джерело источник   перепони преграды   Ч  
доданий добавочный   перстач лапчатка   чадний угарный 
дозрівання созревание   питомий удельный      частка доля 
домішка примесь   півники касатик, ирис       черемшина, 

черемха 
черёмуха 

допоміжний вспомогательный   підлеглий подчинённый   
дробарка дробилка   підсумок итог   чорниця   черника 
Ж    пільги льготы   Ш  
жостер крушина    поглинання поглощение    шар   слой 
З    податок налог   шипшина   шиповник 
забарвлення окраска   подрібнення измельчение   шкідливий вредный 
заборгованість задолженность   поживний питательный   шкіра   кожа 
зазнавати подвергаться   позагоспітальний внебольничный   шлунок   желудок 
закреп запор   позиковий заёмный   шлях путь  
залізо железо     попередній предварительный   Щ  
залоза   железа   порожнина полость   щільність плотность 
заломлення преломление     послаблюючий слабительный   Я  
запалення воспаление   поточний текущий   якість качество 
запровадження внедрение    праця труд   ялівець   можжевельник 
збут сбыт   прибуток прибыль     
звикання привыкание   придатність годность     
звіт отчёт   приймочка рыльце     
здійснювати осуществлять   природній естественный     

зіниця зрачок     проміжок  промежуток     
зневажання пренебрежение   примусовий вынужденный     
знищення уничтожение   прихований скрытый     
зріджений сжиженный   проявник проявитель     
К    псевдорозріджений псевдоожиженный     

 


