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1.Для полiпшення розчинностi йоду
у водi очищенiй необхiдно йод:

A. Розчиняти у насиченому розчинi
калiю йодиду
B. Розчиняти у киплячiй водi
C. Розтирати у тонкий порошок
D. Диспергувати з глiцерином
E. Подрiбнювати зi спиртом

2. Якi бiологiчно активнi речовини ро-
слинного походження дають позитив-
ну реакцiю з розчином залiзоамонiє-
вих галунiв?

A. Дубильнi речовини
B. Сапонiни
C. Полiсахариди
D. Гiркоти
E.Жирнi олiї

3. Фармацевтичне пiдприємство випу-
скає препарат ”Корглiкон”. Вкажiть
сировину для його отримання:

A. Трава конвалiї травневої
B. Трава полину
C. Корiнь кульбаби
D. Листя подорожника
E. Кора крушини

4. Фармацевт приготував мазь-розчин
на лiпофiльнiй основi. Вкажiть речо-
вину, що утворює мазь даного типу:

A.Ментол
B. Новокаїну гiдрохлорид
C. Дерматол
D. Крохмаль
E. Сiрка

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

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

6. Дотримання умов заготiвлi сиро-
вини впливає на якiсний i кiлькiсний
склад дiючих речовин крушини лам-
кої, тому оптимальним термiном заго-
тiвлi кори крушини є час:

A. Сокоруху
B. Плодоносiння
C. Цвiтiння
D. Листопаду
E. Спокою

7. Препарати коренiв раувольфiї змiї-
ної використовують для лiкування гi-
пертонiї. Справжнiсть цiєї сировини
визначають за вмiстом:

A. Резерпiну
B. Атропiну
C. Гiосцiамiну
D. Вiнбластину
E. Адонiтоксину

8. Якому поняттю вiдповiдає твер-
дження: ”. . . - це сфера обмiну, що
характеризується системою економi-
чних вiдносин мiж виробниками та
споживачами товарiв”?

A. Ринок
B.Маркетинг
C. Збут
D. Угода
E.Менеджмент

9. При виготовленнi таблеток засто-
совують рiзнi групи допомiжних ре-
човин. Наповнювачi використовують
для:

A.Одержання певної маси таблеток
B. Досягнення необхiдної сили зчеплен-
ня частинок
C. Покращення розпадання
D. Покращення текучостi грануляту
E. Коригування смаку

10. Ампульний цех пiдприємства ви-
пускає розчини для iн’єкцiй. Вкажiть,
який стабiлiзатор додають до 1% роз-
чину морфiну гiдрохлориду для iн’є-
кцiй:

A. 0,1 н розчин кислоти хлоридної
B. 0,1 н розчин натрiю хлориду
C. Амiнопропiленглiколь
D. Ронгалiт
E. Натрiю метабiсульфiт

11. Лiкар виписав песарiї i не вказав їх
масу. Якої маси песарiї необхiдно при-
готувати в аптецi?

A. 4,0
B. 3,0
C. 1,5
D. 0,5
E. 6,0
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12. Фармацевт приготував розчин для
iн’єкцiй, який мiстить сiль, утворену
сильною основою i слабкою кисло-
тою. Вкажiть необхiдний стабiлiзатор:

A. Натрiю гiдроксид
B. Натрiю сульфат
C. Кислота хлороводнева
D. Кислота аскорбiнова
E. Цистеїн

13. В контрольно-аналiтичну лабора-
торiю надiйшов лiкарський засiб каль-
цiю хлорид. Вкажiть, який титрований
розчин необхiдно використати для йо-
го кiлькiсного визначення:

A. Натрiю едетат
B. Калiю бромат
C. Кислота хлороводнева
D. Калiю перманганат
E. Натрiю гiдроксид

14.Фармацевту необхiдно приготувати
очнi краплi iз пiлокарпiну гiдрохлори-
дом. Вкажiть оптимальний iзотоную-
чий агент:

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

15. Фармацевт приготував лiкарський
препарат за прописом. Вкажiть опти-
мальний варiант технологiї:
Rp.: Sol. Protargoli 0,3% - 10 ml

Glycerini 1,0
D.S. Для промивання.

A. Протаргол розтирають в ступцi з
глiцерином i додають воду
B. Глiцерин розчиняють у водi i дода-
ють протаргол
C. Розчиняють протаргол у пiдставцi i
додають глiцерин
D. У флакон вiдважують протаргол,
розчиняють у водi, додають глiцерин
E. У флакон послiдовно вiдважують
глiцерин, воду, протаргол

16. У процесi виготовлення фiто- та
органопрепаратiв використовують рi-
знi види сушарок. Яку сушарку най-
бiльш доцiльно використовувати для
сушiння термолабiльних сполук?

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

17. Трава кропиви собачої є джерелом
гiпотензивно-седативних засобiв. За-
готiвлю цiєї рослинної сировини слiд
проводити з урахуванням перiоду обо-
роту, який складає:

A. 1 раз в 5 рокiв
B. 1 раз в 2 роки
C. 1 раз в 3 роки
D. 1 раз в 10 рокiв
E. Кожний рiк

18. Лiкар прописав 100 мл настою з
0,25 г трави термопсису. Вкажiть кiль-
кiсть сухого екстракту-концентрату
трави термопсису (1:1), яку повинен
вiдважити фармацевт:

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

19. До аптеки звернувся пацiєнт, якому
потрiбно приготувати камфорну мазь.
Якої концентрацiї мазь повинен при-
готувати фармацевт, керуючись вимо-
гами нормативних документiв?

A. 10%
B. 20%
C. 15%
D. 5%
E. 1%

20. Для хворого готують уретральнi
палички. Вкажiть, якi параметри по-
винен зазначити лiкар у прописi для
можливостi розрахунку фармацевтом
кiлькостi основи:

A. Дiаметр, довжину i кiлькiсть пали-
чок
B. Дiаметр i кiлькiсть паличок
C. Кiлькiсть i довжину паличок
D. Дiаметр паличок i вид основи
E. Вид основи i кiлькiсть паличок

21. Одним з перших етапiв пiдприєм-
ницької дiяльностi є реєстрацiя пiдпри-
ємства в органах влади. Якi з перелiче-
них нижче документiвНЕ ПОТРIБНО
подавати до мiсцевих органiв влади для
державної реєстрацiї пiдприємства?
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A. Картка зi зразками пiдписiв дире-
ктора i головного бухгалтера
B. Реєстрацiйна картка
C. Платiжний документ, що свiдчить
про сплату реєстрацiйного збору
D. Документ, що пiдтверджує сплату
власником внеску до статутного фонду
E. Установчi документи

22. В аптецi потрiбно приготувати iн’-
єкцiйний розчин натрiю хлориду 10%.
Який оптимальний спосiб стерилiзацiї
повинен застосувати фармацевт?

A. В автоклавi насиченою парою пiд
тиском
B. Стерильне фiльтрування через мем-
бранний фiльтр
C. Стерилiзацiя газами
D. Стерилiзацiя сухим жаром
E. Радiацiйна стерилiзацiя

23. Одним з типiв покриття таблеток є
ентеросолюбiльнi оболонки. Вкажiть
мiсце їх розчинення:

A. В кишечнику
B. У шлунку
C. У ротовiй порожнинi
D. У прямiй кишцi
E. У стравоходi

24. Вiдповiдну ЛРС збирають навеснi в
перiод сокоруху. Вкажiть цю сировину:

A. Кора
B. Квiти
C. Бруньки
D. Коренi
E. Суплiддя

25. Фармацевт приготував основу для
очних мазей. Вкажiть метод стерилiза-
цiї основи:

A. Сухим жаром
B. Текучою парою
C. Пастеризацiя
D. УФ-опромiнення
E.Мембранна фiльтрацiя

26. Шлях вiд виробника до кiнцевого
споживача лiкарський засiб проходить
за схемою: виробник→ гуртова фiрма
→ аптека → кiнцевий споживач. Ви-
значте рiвень каналу збуту:

A. Дворiвневий канал
B. Однорiвневий канал
C. Трирiвневий канал
D. Канал нульового рiвня
E. Чотирирiвневий канал

27. Фармацевт приготував препарат за
прописом:
Rp.: Olei Helianthi 7,4

Solutionis Ammonii caustici 2,5 ml
Асidi oleinici 0,1
M.D.S:. Лiнiмент амiачний.
Для втирань.

Вкажiть тип дисперсної системи:

A. Лiнiмент-емульсiя
B. Лiнiмент комбiнований
C. Лiнiмент-розчин
D. Лiнiмент-суспензiя
E. Лiнiмент екстракцiйний

28. Кут оптичного обертання речо-
вин, який визначають при температурi
20oC, у товщинi шару 1 дециметр i дов-
жинi хвилi лiнiї D спектру натрiю (λ =
589,3 нм), у перерахунку на вмiст 1 г
речовини в 1 мл розчину має назву:

A.Питоме оптичне обертання
B. Оптична густина
C. Показник заломлення
D. Вiдносна густина
E. Показник розподiлу

29.Вкажiть методи перевiрки розчинiв
для парентерального введення на ме-
ханiчнi включення:

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

30. Фармацевт для стабiлiзацiї суспен-
зiї використав калiйне мило. Вкажiть,
яка речовина входить до складу су-
спензiї:

A. Сiрка
B. Фенiлсалiцилат
C.Ментол
D. Вiсмуту нiтрат основний
E. Камфора

31. Препарати адонiсу є популярним
кардiотонiчним засобом. Визначення
запасiв сировини адонiсу проводять
методом:

A.Облiкових дiлянок
B.Модельних екземплярiв
C. Проективного покриття
D. Геодезичним
E. ”На око”

32. Аналiтик проводить контроль яко-
стi ртутi (II) хлориду. Який метод ДФУ
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рекомендує для його кiлькiсного ви-
значення?

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

33. Провiзор-аналiтик дослiджує роз-
чин пероксиду водню 3%. Який ре-
актив ДФУ рекомендує для його iден-
тифiкацiї?

A. Калiю хромат
B. Натрiю хлорид
C.Магнiю сульфат
D. Кальцiю хлорид
E. Цинку оксид

34. Фармацевт приготував комбiнова-
ну мазь. Вкажiть, у якiй послiдовностi
вiн її приготував:

A. Суспензiя - розчин - емульсiя
B. Розчин - емульсiя - суспензiя
C. Емульсiя - суспензiя - розчин
D. Розчин - суспензiя - емульсiя
E. Емульсiя - розчин - суспензiя

35. Вкажiть технологiчну властивiсть
маси, що таблетується, вiд якої голов-
ним чином залежить точнiсть дозуван-
ня при виробництвi таблеток:

A. Сипкiсть
B. Вiдносна щiльнiсть
C. Коефiцiєнт ущiльнення
D. Пресованiсть
E. Лiофiльнiсть

36. Вiдомо, що бензойна кислота має
антисептичнi властивостi. Для її iден-
тифiкацiї використовують:

A. FeCl3
B. [NH4]2C2O4
C. K2[Hgl4]
D. K2CrO4
E. KMnO4

37. Вiддiлом маркетингу фiрми-
виробника встановлено негативний
попит на товар. Якими будуть завдан-
ня щодо управлiння маркетингом та
вид маркетингу?

A. Формування попиту, конверсiйний
маркетинг
B. Вирiвнювання попиту, синхромарке-
тинг
C. Пiдвищення попиту, ремаркетинг
D. Зниження попиту, демаркетинг
E. Стимулювання попиту, стимулю-
вальний маркетинг

38. Для визначення запасiв дикорослих
ЛР необхiдно знати двi величини - пло-
щу заростi та її урожайнiсть. Урожай-
нiсть трави чебрецю плазкого визна-
чають:

A.Методом проективного покриття
B.Методом облiкових дiлянок
C. На око
D.Методом модельних екземплярiв
E. Геодезичним способом

39. Якiсть густих екстрактiв оцiнюють
за рiзними показниками. Вкажiть ма-
ксимальний вмiст вологи в густих екс-
трактах згiдно вимог ДФУ:

A. 30%
B. 20%
C. 10%
D. 5%
E. 100%

40. При виготовленнi вiдварiв, об’єм
яких складає 1000-3000 мл, час насто-
ювання на киплячiй водянiй банi три-
ває:

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

41. Вкажiть, якi з перерахованих об’є-
ктiв потребують асептичних умов ви-
готовлення з наступною термiчною
стерилiзацiєю насиченою парою пiд
тиском:

A. Розчини для iн’єкцiй з термостабiль-
ними речовинами
B. Розчини для iн’єкцiй з термолабiль-
ними речовинами
C. Концентрованi розчини для бюре-
ткової системи
D. Рiдкi лiкарськi засоби з антибiотика-
ми для внутрiшнього застосування
E. 2% розчин коларголу для немовлят

42. Провiзор-аналiтик виконує аналiз
субстанцiї ментолу рацемiчного згiдно
з вимогами ДФУ. Для iдентифiкацiї та
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визначення чистоти лiкарського засо-
бу вiн вимiрює оптичне обертання, яке
повинно бути вiд:

A. +0,2o до -0,2o
B. -48o до -51o
C. +50o до +56o
D. +10o до +13o
E. -102o до -105o

43. Фармацевт готує порошки, розти-
раючи один з компонентiв пропису зi
спиртом етиловим. Вкажiть, для якої
речовини характерна дана технологiя:

A. Стрептоцид
B. Крохмаль
C. Тальк
D. Цинку оксид
E. Глина бiла

44. Фармацевт готує супозиторiї мето-
дом виливання. Вкажiть, чому дорiв-
нює коефiцiєнт переходу вiд жирової
основи до желатиново-глiцеринової:

A. 1,21
B. 1,20
C. 1,31
D. 1,11
E. 1,25

45. Наявнiсть у структурi пiридоксину
гiдрохлориду фенольного гiдроксилу
можна пiдтвердити за допомогою роз-
чину:

A. Залiза (III) хлориду
B. Калiю перманґанату
C. Натрiю сульфату
D. Срiбла нiтрату
E. Натрiю нiтриту

46.Переконливий засiб iнформацiї про
товар або фiрму, комерцiйна пропаган-
да споживчих якостей товару та нале-
жної дiяльностi фiрми, засiб, який го-
тує активного та потенцiйного спожи-
вача до купiвлi, це:

A. Реклама
B. Торговий знак
C.Маркетинг
D. Комунiкацiї
E. Пропозицiя

47. Яка з наведених нижче фармакоте-
рапевтичних вимог дозволяє вiднести
препарат до категорiї безрецептур-
них?

A. Препарат не завдає прямої чи не-
прямої шкоди здоров’ю
B. Препарат має застосовуватися тiль-
ки у стацiонарi
C. Препарат мiстить речовини, актив-
нiсть i побiчна дiя яких потребує
додаткових дослiджень
D. Препарат, застосування якого по-
требує виписки рецепту лiкаря
E. Препарат, який недавно був ви-
ведений на фармацевтичний ринок i
має обмежений досвiд використання у
практицi

48. Стандартизацiю даної сировини
проводять за вмiстом алкалоїдiв у пе-
рерахунку на гiосциамiн. Назвiть цю
сировину:

A. Folia Belladonnae
B. Radices Berberidis
C. Herba Chelidonii
D. Herba Thermopsidis lanceolatae
E. Fructus Capsici

49. Аптека в режимi централiзованих
поставок отримує товар з аптечного
складу. Оберiть документ, який НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при облiку
надходження товару в аптеку:

A.Прибутковий касовий ордер
B. Товарний звiт
C.Журнал облiку товарiв за групами
D.Журнал облiку надходження товарiв
на найменуваннями i постачальниками
E. Звiт про фiнансово-господарську
дiяльнiсть аптеки

50. Бухгалтер проводить розрахунки
по оплатi працi. Визначте, як називає-
ться винагорода за роботу, виконану у
вiдповiдностi з встановленими норма-
ми працi, яке встановлюється у виглядi
тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних
розцiнок для робочих, посадових окла-
дiв для службовцiв:

A.Основна заробiтна плата
B. Премiя
C. Надбавка
D. Одноразова виплата
E.Матерiальна допомога

51. Директор фармацевтичної фiрми
”Фiтофарм”, що останнiм часом виму-
шена зменшувати обсяги виробництва
та скорочувати товарний асортимент,
не лише не виявляє органiзаторських
здiбностей, але майже не цiкавиться i
практично не регулює дiяльнiсть пiд-
приємства. Визначте стиль керiвни-
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цтва, притаманний директоровi пiд-
приємства:

A. Лiберальний
B. Демократичний
C. Директивний
D. Авторитарний
E. Автократичний

52. На оптовiй фармацевтичнiй фiр-
мi ”Медфарм” впроваджена система
стимулювання працi менеджера, що
реалiзується нарахуванням бонусiв за
високi показники збуту з наступним
матерiальним заохоченням. Таким чи-
ном, керiвництво фiрми використовує
функцiю управлiння:

A.Мотивацiя
B. Органiзацiя
C. Контроль
D. Делегування
E. Планування

53.Фармацевтична фiрма ”Fitoprom” з
метою збереження повного контролю
за здiйсненням торгових операцiй на
регiональному ринку будує свою збу-
тову полiтику без застосування посе-
редницької ланки. Метод збуту, що ви-
ключає послуги посередникiв, має на-
зву:

A. Прямий
B. Комбiнований
C. Змiшаний
D. Опосередкований
E. Непрямий

54. Процiджування екстрагента через
лiкарську рослинну сировину з метою
одержання витягу розчинених у екстр-
агентi речовин це:

A. Перколяцiя
B.Мацерацiя
C. Ремацерацiя
D. Турбоекстракцiя
E. Замочування

55. Вiдвiдувач аптеки поскаржився на
стискаючий бiль за грудиною з iррадi-
ацiєю в лiву руку, страх смертi. Вiдомо,
що бiль виник раптово пiсля фiзичного
навантаження. Назвiть засiб невiдкла-
дної допомоги:

A.Нiтроглiцерин
B.Метациклiн
C. Нафтизин
D. Панангiн
E. Рибоксин

56. При застосуваннi ацетилсалiцило-
вої кислоти у пацiєнта розвинулася
кровоточивiсть слизових оболонок. З
чим пов’язане таке явище?

A. Гальмування синтезу протромбiну
B. Збiльшення всмоктування в ШКТ
C. Зменшення всмоктування в ШКТ
D. Порушення зв’язування з бiлками
E. Змiна обсягу розподiлу

57. Якому iз стилiв управлiння хара-
ктернi такi риси: високий ступiнь цен-
тралiзацiї повноважень i структуриза-
цiї роботи пiдлеглих; обмеження сво-
боди пiдлеглих щодо прийняття рi-
шень, орiєнтацiя на дотримання пiд-
леглими численних правил та iнстру-
кцiй?

A.Авторитарний
B. Демократичний
C. Спiльний
D. Лiберальний
E. Безпосереднiй

58. З кореневищ та коренiв валерiани
фiтохiмiчний цех виробляє настойки
та густi екстракти, що входять до скла-
ду комплексних препаратiв з седатив-
ною дiєю. Назвiть, до якої групи бiо-
логiчно активних сполук вiдносяться
валепотрiати валерiани: валтрат, аце-
товалтрат, дигiдровалтрат:

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

59. У якостi основного реактиву при
випробуваннi на граничний вмiст домi-
шки алюмiнiю ДФУ рекомендує вико-
ристовувати розчин:

A. Гiдроксихiнолiну
B. Натрiю тетрафенiлборату
C. Кислоти тiоглiколевої
D. Натрiю гiпофосфiту
E. Барiю хлориду

60. Кiлькiсний вмiст ксикаїну мо-
жна визначити методом аргентометрiї
(зворотнє титрування). Який iндика-
тор використовується у цьому методi?
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A. Залiза (III) амонiю сульфат
B. Натрiю еозинат
C. Бромфеноловий синiй
D. Крохмаль
E. Калiю хромат

61. До аптеки з аптечного складу його
автотранспортом було здiйснене по-
стачання товару, тому необхiдним су-
провiдним документом для прийому
товару має бути:

A. Товарно-транспортна накладна
B. Фiнансова звiтнiсть постачальника
C. Договiр на постачання товару
D. Специфiкацiя до договору постачан-
ня товару
E. -

62. Кiлькiсний вмiст якої з наведених
субстанцiй лiкарських речовин можна
визначити методом нiтритометрiї ли-
ше пiсля попереднього гiдролiзу?

A. Стрептоцид розчинний
B. Норсульфазол
C. Бензокаїн
D. Дикаїн
E. Прокаїну гiдрохлорид

63. Кiлькiсть посередникiв, через яких
фармацевтичний товар проходить на
шляху вiд виробника до споживача, на-
зивається:

A. Довжина каналу збуту
B. Рiвень каналу збуту
C.Ширина каналу збуту
D. Об’єм каналу збуту
E. -

64. Аптека ”Доброго дня” з метою
збiльшення обсягiв продажу препара-
тiв запровадила систему знижок, за
якою при купiвлi лiкарських засобiв
на суму 100 грн., споживачi отримують
знижку 2%. Якi маркетинговi комунi-
кацiї застосувала аптека?

A. Стимулювання збуту, спрямоване на
споживачiв
B. Стимулювання збуту, спрямоване на
фармацевтичних посередникiв
C. Персональнi продажi
D. ”Паблiк рiлейшнз”, спонсорство
E. Стимулювання збуту, спрямоване на
власний збутовий персонал

65.Провiзор-аналiтик здiйснює кiлькi-
сний аналiз iзонiазиду методом прямої
броматометрiї з використанням титро-

ваного розчину калiю бромату, калiю
бромiду, хлоридної кислоти та iндика-
тора метилового червоного. В основi
цього методу лежить реакцiя:

A.Окиснення гiдразино-групи бромом
B. Вiдновлення залишку гiдразину
бромом
C. Окиснення залишку гiдразину калiй
бромiдом
D. Розкриття пiридинового циклу
E. Бромування пiридинового циклу

66.Провiзор-аналiтик визначає кiлькi-
сний вмiст калiю ацетату у вiдповiдно-
стi з вимогами ДФУ методом ацидиме-
трiї у неводному середовищi. У якостi
титрованого розчину вiн використав
розчин:

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

67. Трава деревiю входить до складу
шлункових зборiв i використовується
для виробництва фiтозасобiв. Згiдно
з вимогами ДФУ, якiсть цiєї сировини
оцiнюють за вмiстом:

A. Ефiрної олiї та проазуленiв
B. Алкалоїдiв
C. Полiсахаридiв
D. Кардiоглiкозидiв
E. Вiтамiнiв

68. Вкажiть рiдину, якою змащують
форму для виливання супозиторiїв на
гiдрофiльнiй основi:

A.Масло вазелiнове
B. Глiцерин
C. Вода очищена
D. Вода глiцеринова
E. Димексид

69. Аптечне пiдприємство надає вiдвi-
дувачам можливiсть вимiряти артерi-
альний тиск. До якої групи товару мо-
жна вiднести цi дiї?

A.Послуга
B. Товар повсякденного попиту
C. Товар короткотривалого викори-
стання
D. Товар особливого попиту
E. Товар пасивного попиту

70. Як часто проводиться iнвентариза-
цiя основних засобiв в аптецi?
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A. Один раз на рiк
B. Не менше 3-х раз на рiк
C. Не менше 1-го разу в квартал
D. Один раз в три роки
E. Не менше 2-х раз на рiк

71.Хiмiчна назва 2,2-(дифенiлметокси)-
N,N-диметилетанамiну гiдрохлорид
вiдповiдає лiкарськiй речовинi:

A. Дифенгiдрамiну гiдрохлорид
B. Етилморфiну гiдрохлорид
C. Лiдокаїну гiдрохлорид
D. Ципрофлоксацину гiдрохлорид
E. Папаверину гiдрохлорид

72. Для проведення iдентифiкацiї лi-
карських субстанцiй, до складу яких
входить натрiй, провiзор-аналiтик ви-
користовує розчин:

A. Калiю пiроантимонату
B. Калiю перманганату
C. Натрiю цитрату
D. Калiю карбонату
E. Барiю гiдроксиду

73. Провiзор-аналiтик проводить iден-
тифiкацiю коларгола шляхом озолен-
ня, пiсля чого отриманий залишок
розчиняє у кислотi хлористоводневiй.
Вкажiть аналiтичний ефект, що спо-
стерiгається:

A. Бiлий осад
B. Чорний осад
C.Жовтий осад
D. Синiй осад
E. Свiтло-зелений осад

74.Аналiтик визначає кiлькiсний вмiст
натрiю бензоату методом ацидиметрiї
у неводному середовищi у вiдповiдно-
стi з вимогами ДФУ. Який реактив ви-
користовується у якостi розчинника?

A. Кислота оцтова безводна
B. Пiридин
C. Кислота сiрчана концентрована
D. Диметилформамiд
E. Кислота сульфанiлова

75. Лiмiт залишку коштiв у касi - це
граничний розмiр коштiв, який може
знаходитися у касi на кiнець робочого
дня. Цей лiмiт встановлює:

A. Керiвництво аптеки
B. Головний лiкар ЛПЗ
C. Органи мiсцевої влади
D. Податкова iнспекцiя
E. -

76. Хворий 45-ти рокiв протягом
останнього року постiйно приймає нiт-
рати пролонгованої дiї двiчi на добу.
Наразi спостерiгається зниження ефе-
ктивностi фармакотерапiї. Який побi-
чний ефект можна припустити в пер-
шу чергу?

A. Розвиток толерантностi до нiтратiв
B. Прогресування iшемiчної хвороби
серця
C. Прогресування атеросклерозу коро-
нарних судин
D. Iнфаркт мiокарда
E. Погiршення коронарного кровообi-
гу

77. У хворого 63-х рокiв з iшемiчною
хворобою серця дiагностовано закри-
токутову глаукому. Яка з наведених
груп препаратiвПРОТИПОКАЗАНА
в даному випадку?

A.Нiтрати
B. β-адреноблокатори
C. Антагонiсти кальцiю
D. Антикоагулянти
E. Статини

78. Вхiдний контроль якостi ЛЗ в апте-
цi здiйснює уповноважена особа. Що з
перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до
її обов’язкiв?

A. Формування замовлень лiкар-
ських засобiв та виробiв медичного
призначення, укладання договорiв
купiвлi-продажу
B. Оформлення висновку вхiдного
контролю якостi ЛЗ
C. Ведення реєстру ЛЗ, що надiйшли до
аптеки
D. Перевiрка наявностi в аптецi неякi-
сних та фальсифiкованих серiй ЛЗ
E. -

79. Лiкарськi засоби на основi змiїної
отрути широко використовуються для
лiкування рiзних захворювань опорно-
рухового апарату. Головною токси-
чною частиною отрут є:
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A. Токсичнi бiлки
B. Алкалоїди
C. Серцевi глiкозиди
D. Глюкозинолати
E. Фенольнi спирти

80. У хворого 25-ти рокiв дiагноз ”го-
стрий пiєлонефрит, середньої важко-
стi”. Препарати якої фармакологiчної
групи слiд призначити хворому як за-
соби етiотропної терапiї?

A. Протимiкробнi лiкарськi засоби
B. Глюкокортикоїди
C. Нестероїднi протизапальнi засоби
D. Антихолiнестеразнi засоби
E. Протиаритмiчнi засоби

81. Рецепт лiкаря виконує певнi фун-
кцiї. Яка з них передбачає вiдповiдаль-
нiсть лiкаря за ЛЗ, прописанi хворому?

A.Юридична
B. Соцiальна
C. Iнформацiйна
D. Технологiчна
E. Економiчна

82. Бухгалтерськi рахунки класифiку-
ють залежно вiд виду облiку активiв чи
джерел їх утворення. Вкажiть, що з пе-
рерахованого облiковується на актив-
них рахунках:

A. Грошовi кошти
B. Власний капiтал
C. Позики банку
D. Розрахунки з кредиторами
E. Розрахунки за заробiтною платою

83. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шку iонiв калiю у субстанцiї лiкарської
речовини вiдповiдно до вимог ДФУ за
допомогою натрiю тетрафенiлбора-
ту. Поява якого аналiтичного ефекту
свiдчить про наявнiсть цiєї домiшки?

A. Бiла опалесценцiя
B.Жовте забарвлення
C. Синє забарвлення
D. Рожеве забарвлення
E. Буре забарвлення

84. При використаннi стандартного
краплемiру 1 мл води мiстить:

A. 20 кап.
B. 15 кап.
C. 25 кап.
D. 30 кап.
E. 10 кап.

85. Рослина мiстить гiдроксикумарини

i є джерелом отримання препаратiв ве-
нотонiзуючої дiї. Вкажiть ЛРС цiєї ро-
слини:

A. Semina Hippocastani
B. Herba Meliloti
C. Fructus Ammi majoris
D. Fructus Pastinacae sativae
E. Fructus Dauci carotae

86. Листя сени (касiї) мiстить похiднi
антрацену. Про наявнiсть цих речовин
у ЛРС свiдчить якiсна реакцiя з:

A. Лугом
B. Реактивом Молiша
C. Залiзо-амонiйним галуном
D. Сульфатом залiза (II)
E. Реактивом Фелiнга

87. Яка з наведених лiкарських речо-
вин з групи кортикостероїдiв мiстить
в своїй хiмiчнiй структурi два атоми
Флюору?

A.Флюоцинолону ацетонiд
B. Дексаметазон
C. Трiамцинолону ацетонiд
D. Преднiзолон
E. Гiдрокортизону ацетат

88. Вкажiть, вiд яких чинникiв зале-
жить розпадання таблеток:

A. Кiлькiсть i природа розпушувальних
речовин
B. Погана сипкiсть
C. Висока питома густина порошкiв
D. Таблетуємий порошок має кристали
пластинчастої форми
E. Неоднорiднiсть грануляту

89. Препарат дигоксин використову-
ють при хронiчнiй серцевiй недоста-
тностi. Яка лiкарська рослина, що мi-
стить серцевi глiкозиди, є джерелом
отримання даного лiкарського засобу?

A. Digitalis lanata
B. Erysimum canescens
C. Strophanthus kombe
D. Adonis vernalis
E. Convallaria majalis

90. Iдентифiкацiю глюкози проводять
за утворенням червоного осаду з ре-
активом:
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A.Мiдно-тартратним
B. Роданбромiдним
C. Розчином арґентуму нiтрату амiа-
чним
D. Розчином калiю тетрайодомеркура-
том лужним
E. Розчином натрiю нiтропрусиду

91.При кiлькiсному визначеннi вiкасо-
лу цериметричним методом викори-
стовують наступний iндикатор:

A. Фероїн
B. Нафтолбензеїн
C. Кристалiчний фiолетовий
D.Метиловий оранжевий
E.Метиловий червоний

92. Внаслiдок вiдновлення спиртових
розчинiв похiдних 5-нiтрофурану цин-
ком в присутностi кислоти хлористо-
водневої розведеної вiдбувається:

A. Знебарвлення розчину
B. Випадiння осаду
C. Видiлення амiаку
D. Змiна жовтого забарвлення на чер-
воне
E. Випадiння осаду i видiлення газу

93. У хворого на фонi фармакотерапiї
артерiальної гiпертензiї виник сухий
кашель. Для якої групи лiкарських за-
собiв характерна така побiчна дiя?

A. Iнгiбiтори АПФ
B. Антагонiсти кальцiю
C. Нейролептики
D. Транквiлiзатори
E. Антациди

94. Препарати вiнбластин i вiнкристин
проявляють протипухлинну актив-
нiсть. Вкажiть ЛРС, з якої їх отриму-
ють:

A. Folia Catharanthi rosei
B. Herba Vincae minoris
C. Rhizomata Nupharis lutei
D. Folia Berberidis
E. Herba Selaginis

95. Фармацевт готує 180 мл настою
трави горицвiту. Вкажiть, яку кiлькiсть
сировини вiн взяв для приготування на-
стою:

A. 6,0
B. 10,0
C. 2,0
D. 15,0
E. 18,0

96. Один з наведених лiкарських засо-
бiв при нагрiваннi до 180oC i при ударi
вибухає, внаслiдок чого при його отри-
маннi i зберiганнi слiд дотримуватися
обережностi. Це:

A. Розчин нiтроглiцерину
B. Вугiлля активоване
C. Спиртовий розчин йоду
D. Барiю хлорид
E. Кальцiю хлорид

97. Отримана аптечним складом ЛРС
являє собою ”шишки” iз розкрити-
ми лусочками, якi прикрiплюються до
твердого стрижня з плодами або без
них. Суплiддя свiтло-зеленого кольору.
Запах ароматний. Смак гiркий. Вка-
жiть рослину - джерело ЛРС:

A. Хмiль звичайний
B. Вiльха сiра
C. Ялiвець звичайний
D.Малина звичайна
E.Маслина європейська

98. Повне або часткове звiльнення фi-
зичних та юридичних осiб вiд сплати
податкiв у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства називається:

A.Податкова пiльга
B. Податкова ставка
C. Податок
D. Система оподаткування
E. Суб’єкт оподаткування

99. Офiцiйний документ, який склада-
ється в установленому порядку за на-
слiдками проведення аудиту i мiстить
висновок стосовно достовiрностi звi-
тностi, повноти фiнансової звiтностi,
називається:

A.Аудиторський висновок
B. Звiт про фiнансовi результати
C. Бухгалтерський баланс
D. Звiт про грошовi кошти
E. Звiт про власний капiтал

100. Аудитором може бути громадя-
нин України, який має квалiфiкацiй-
ний сертифiкат про право на аудитор-
ську дiяльнiсть на територiї України.
Який термiн дiї сертифiкату?

A. 5 рокiв
B. 3 роки
C. 2 роки
D. 1 рiк
E. Безстроковий
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101. Хворому на бронхiальну астму
при нападi ядухи було довенно введено
препарат, пiсля чого у нього виникли
нудота, бiль голови, збудження та сер-
цебиття. Який з перелiчених препара-
тiв мiг викликати таку реакцiю?

A. Еуфiлiн
B. Преднiзолон
C. Амброксол
D. Супрастин
E. Папаверину гiдрохлорид

102.Вiдвiдувач аптеки 46-ти рокiв, хво-
рий на хронiчний бронхiт, звернувся з
приводу придбання препарату для по-
легшення вiдходження густого в’язко-
го харкотиння. Який лiкарський засiб
показаний у даному випадку?

A. Амброксол
B. Окселадин
C. Сальбутамол
D. Бутамiрат
E. Кодеїну фосфат

103. Лiкарським засобом, кiлькiсне ви-
значення якого здiйснюють методом
прямої алкалiметрiї в середовищi глi-
церину, манiту або iнших багатоатом-
них спиртiв, є:

A. Кислота борна
B. Кислота бензойна
C. Кислота салiцилова
D. Кислота глутамiнова
E. Кислота ацетилсалiцилова

104. Методом броматометрiї можна
провести кiлькiсний аналiз такого лi-
карського засобу:

A. Натрiю салiцилата
B. Кислоти глутамiнової
C. β-аланiну
D. Кислоти бензойної
E. Калiю ацетату

105. Завiдувач аптеки ”Доброфарма”
планує норматив товарних запасiв за
певними групами, в залежностi вiд їх
призначення. Товари для забезпечен-
ня повсякденного попиту належать до
групи:

A. Поточного призначення
B. Цiльового призначення
C. Дострокового завезення
D. Сезонного накопичення
E. Одноразового постачання

106. В аптеку надiйшов рецепт на при-

готування розчину з речовиною, що
обмежено набухає в холоднiй водi. На-
звiть дану речовину:

A.Желатин
B. Глюкоза
C. Кальцiю хлорид
D. Натрiю хлорид
E. Протаргол

107. Рецепт лiкаря виконує певнi фун-
кцiї. Вкажiть, завдяки якiй з них ре-
цепт є пiдставою для розрахункiв у ра-
зi безкоштовного або пiльгового вiд-
пуску лiкiв:

A. Економiчна
B. Соцiальна
C.Юридична
D.Медична
E. Технологiчна

108.Вкажiть, який iз перерахованих лi-
карських засобiв за рахунок наявностi
в структурi β-лактамного циклу дає
позитивну реакцiю з розчином гiдро-
ксиламiну гiдрохлориду в присутностi
натрiю гiдроксиду та при подальшому
додаваннi розчину феруму (III) хлори-
ду:

A.Амоксицилiну тригiдрат
B.Метронiдазол
C. Папаверину гiдрохлорид
D. Феназон
E. Дибазол

109. У дитини 3-х рокiв непереноси-
мiсть парацетамолу. Який препарат
жарознижуючої дiї слiд застосовува-
ти?

A. Iбупрофен
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Нiмесулiд
D. Напроксен
E. Диклофенак натрiю

110. Проконсультуйте хворого на сте-
нокардiю, який приймає нiтрати про-
лонгованої дiї. Яка побiчна дiя най-
бiльш характерна для цих засобiв?

A. Головний бiль
B. Нудота
C. Блювання
D. Пронос
E. Закреп

111. Для забезпечення якостi ЛЗ в
аптецi велика увага придiляється кон-
тролю якостi лiкiв. Гарантом якостi
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фармацевтичного препарату є:

A. Сертифiкат якостi
B. Свiдоцтво про реєстрацiю
C. Гiгiєнiчний висновок
D. Санiтарне посвiдчення
E. Санiтарний паспорт

112. Суб’єкт господарювання, який
провадить дiяльнiсть з роздрiбної тор-
гiвлi лiкарськими засобами, повинен
зберiгати сертифiкати якостi виробни-
ка протягом наступного термiну:

A. 3 роки
B. 1 рiк
C. 2 роки
D. 6 мiсяцiв
E. 5 рокiв

113. На перiод виходу з ладу PPO та
здiйснення його ремонту проведення
розрахункових операцiй може здiй-
снюватися з використанням:

A. КОРО та розрахункових квитанцiй
B. Ордерiв
C. Чекової книги
D. ПКО та ВКО
E. Супровiдних вiдомостей

114.В аптецi заробiтну плату працiвни-
кам виплачують двiчi на мiсяць. Як по-
винен поступити касир аптеки, якщо
день виплати заробiтної плати спiвпав
з вихiдним днем?

A. Виплатити заробiтну плату напере-
доднi
B. Виплатити заробiтну плату пiсля
вихiдного дня
C. Виплатити заробiтну плату у вихi-
дний день
D. Виплатити заробiтну плату за 10
днiв до вихiдного дня
E. Видача заробiтної плати в цьому
випадку не регламентована

115. До складу ефiрної олiї даної ро-
слини входить до 80% цинеолу. Вибе-
рiть ЛРС даної рослини:

A. Folia Eucalypti
B. Folia Betulae
C. Folia Menthae piperitae
D. Folia Мelissae
E. Folia Absinthii

116.На належнiсть нiкотинамiду до по-
хiдних пiридину вказує позитивна реа-
кцiя з:

A.Цiанбромiдним реактивом
B.Мiдно-тартратним розчином
C. Реактивом Маркi
D. Тiоацетамiдним реактивом
E. Розчином тiоглiколевої кислоти

117. Кiлькiсний вмiст якої субстанцiї
з групи алкалоїдiв пуринового ряду
провiзор-аналiтик визначає методом
ацидиметрiї у неводному середовищi
згiдно ДФУ?

A. Кофеїн
B. Теобромiн
C. Кофеїн-бензоат натрiю
D. Теофiлiну етилендiамiн
E. Теофiлiн

118. Провiзор-аналiтик проводить ви-
значення домiшки сульфатiв у натрiю
тетраборатi згiдно ДФУ за утворенням
бiлої опалесценцiї при взаємодiї з роз-
чином:

A. Барiю хлориду
B. Амонiю оксалату
C.Магнiю сульфату
D. Натрiю сульфiду
E. Арґентуму нiтрату

119. Фармацевт готує настiй у спiввi-
дношеннi 1:400. Вкажiть лiкарську ро-
слинну сировину:

A. Трава термопсису
B. Трава кропиви собачої
C. Кора дуба
D. Корiнь алтею
E. Трава ромашки

120. Фармацевт готує 100 мл розчину
глюкози. Вкажiть необхiдну кiлькiсть
стабiлiзатора Вейбеля:

A. 5 мл
B. 10 мл
C. 15 мл
D. 20 мл
E. 2 мл

121. Важливим показником дiяльностi
пiдприємства є рентабельнiсть. Вка-
жiть, якi показники застосовуються
для її визначення:

A.Прибуток/товарообiг
B. Товарообiг/собiвартiсть продукцiї
C. Товарообiг/дохiд
D. Дохiд/товарообiг
E. Лiквiднiсть/платоспроможнiсть

122.Хворому 60-ти рокiв пiсля перене-
сеного iнфаркту мiокарда призначили
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ацетилсалiцилову кислоту як антиа-
грегант. Вкажiть оптимальну добову
антиагрегантну дозу ацетилсалiцило-
вої кислоти:

A. 100 мг
B. 200 мг
C. 300 мг
D. 400 мг
E. 500 мг

123. У вагiтної 25-ти рокiв у третьо-
му триместрi вагiтностi при чергово-
му УЗД обстеженнi встановлено ва-
ду розвитку дитини. З анамнезу вiдо-
мо, що жiнка без призначення лiкаря
приймала впродовж строку вагiтностi
у великих дозах дiазепам. Який вид по-
бiчної дiї має мiсце?

A. Тератогенний
B. Ембрiотоксичний
C. Фетотоксичний
D. Канцерогенний
E.Мутагенний

124. В аптеку зайшла жiнка 43-х рокiв
зi скаргами на рiзкий головний бiль у
потиличнiй дiлянцi, серцебиття, миго-
тiння ”мушок” перед очима, нудоту. Рi-
вень АТ- 180/110 мм рт.ст. Якому стану
вiдповiдають вказанi симптоми?

A. Гiпертонiчний криз
B. Напад мiгренi
C. Напад стенокардiї напруги
D. Остеохондроз шийних хребцiв
E. Гострий кон’юнктивiт

125. Вкажiть, яка з наведених жир-
них олiй вiдноситься до невисихаючих,
оскiльки вона мiстить глiцериди олеї-
нової кислоти:

A. Ricini oleum
B. Helianthi oleum
C. Maydis oleum
D. Cucurbitae oleum
E. Lini oleum

126.Хворий пiсля завершення лiкуван-
ня негоспiтальної пневмонiї скаржи-
ться на зниження слуху. Який антиба-
ктерiальний засiб мiг спричинити дану
побiчну дiю?

A. Гентамiцин
B. Амоксицилiн/клавуланат
C. Цефазолiн
D. Ципрофлоксацин
E. Кларитромiцин

127.На стацiонарному лiкуваннi в про-
титуберкульозному диспансерi знахо-
диться жiнка з вiдкритою формою ту-
беркульозу. Який засiб призначив лi-
кар для етiотропного лiкування?

A. Iзонiазид
B. Ацикловiр
C.Метронiдазол
D. Доксициклiну гiдрохлорид
E. Бензилпенiцилiн

128. На фармацевтичному пiдприєм-
ствi виготовляють настойку беладони.
При стандартизацiї виявлена завище-
на кiлькiсть дiючих речовин. Як випра-
вити ситуацiю?

A. Розбавити екстрагентом до норми
B. Осадити надлишок дiючих речовин
C. Профiльтрувати крiзь адсорбенти
D. Вважати невиправним браком
E. Не надавати значення

129. Фiтохiмiчний цех виготовляє рiд-
кi екстракти. Якi екстрагенти викори-
стовуються у цьому виробництвi?

A. Спирто-воднi розчини
B. Хлороформ
C. Розчин амiаку
D. Дiхлоретан
E. Вода

130. Фармацевтичною фiрмою прове-
дено розподiл споживачiв на групи за-
лежно вiд статi, вiку, складу i розмi-
ру сiм’ї. Який принцип сегментування
ринку ЛЗ лежить в основi такого подi-
лу?

A. Демографiчний
B. Географiчний
C. Соцiально-економiчний
D. Психографiчний
E. Поведiнковий

131. З метою зменшення пiдприємни-
цьких ризикiв керiвництво фармацев-
тичної фiрми розширює свою дiяль-
нiсть шляхом проникнення у новi сфе-
ри (вiдкриття спортивно-оздоровчого
центру). Як називається цей процес?

A. Диверсифiкацiя
B. Iнтенсифiкацiя
C. Конгломерацiя
D.Модернiзацiя
E. Iнтеграцiя

132. В офiцiйнiй медицинi використо-
вується кiлька видiв роду Polygonum.
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Кореневища одного з них багатi на ду-
бильнi речовини i використовуються
для лiкування проносу. Вкажiть цей
вид:

A. Polygonum bistorta
B. Polygonum hydropiper
C. Polygonum persicaria
D. Polygonum aviculare
E. Polygonum alpinum

133. Хворому було проведено курс па-
лiативної терапiї морфiном гiдрохло-
ридом протягом тижня, пiсля чого вiн
став вимагати й надалi вводити препа-
рат. Про яке явище в даному випадку
йдеться?

A. Залежнiсть
B. Толерантнiсть
C. Кумуляцiя
D. Потенцiювання
E. Сумацiя

134. У зв’язку з тим, що бiльшiсть ор-
ганопрепаратiв для iн’єкцiй термола-
бiльнi, їх стерилiзують:

A. Фiльтруванням через мембраннi
фiльтри
B. Додаванням буферних розчинiв
C. Струмом високої частоти
D. В автоклавi парою пiд тиском
E. Ультразвуком

135. Iєрархiчна структура управлiння
аптеки ”Агапiт” передбачає передачу
повноважень безпосередньо вiд завiду-
вача аптеки до пiдлеглих. Вкажiть тип
повноважень:

A. Лiнiйний тип
B. Функцiональний тип
C. Лiнiйно-штабний тип
D. Дивiзiональний тип
E.Матричний тип

136. Провiзор-аналiтик проводить
кiлькiсне визначення субстанцiї iбу-
профену методом прямої алкалiметрiї.
Як iндикатор вiн використовує розчин:

A. Фенолфталеїну
B. Тропеолiну 00
C. Протравного чорного
D. Калiю хромату
E. Феруму (III) амонiю сульфату

137. При проведеннi антихелiкоба-
ктерної квадротерапiї у хворого з’я-
вився кал чорного кольору. Який пре-
парат мiг спричинити такий побiчний

ефект?

A. Вiсмуту субцитрат
B. Омепразол
C. Амоксицилiн
D. Кларитромiцин
E.Метронiдазол

138. Хворий отримує гепарин з приво-
ду гострого iнфаркту мiокарда. На 3-й
день з’явилася гематурiя, пiдшкiрнi ге-
матоми. Який препарат потрiбно при-
значити хворому в якостi антидоту?

A.Протамiну сульфат
B. Вiкасол
C. Стрептокiназа
D. Клопiдогрель
E. Ацетилсалiцилова кислота

139. Який iндикатор використовується
в йодометричному методi кiлькiсного
визначення кофеїну в кофеїн-бензоатi
натрiю?

A. Крохмаль
B. Хромат калiю
C. Ерiохром чорний
D.Метиловий оранжевий
E. Бромтимоловий синiй

140. До завiдувача аптеки звернувся
провiзор з проханням пiдвищити заро-
бiтну плату. Завiдувач вiдмовляє. Ви-
значте тип конфлiкту:

A.Мiжособистiсний
B. Внутрiшньоособистiсний
C. Дисфункцiональний
D.Мiжгруповий
E.Мiж особистiстю i групою

141. З каси аптеки були виданi кошти
пiдзвiтнiй особi для придбання кальку-
лятора. Яким документом оформляє-
ться рух грошей в касi за даної опера-
цiї?

A. Видатковий касовий ордер
B. Прибутковий касовий ордер
C. Накладна
D. Розписка
E. Не оформляється документально

142. Для рослин якої родини характер-
ним є наявнiсть гiосцiамiну та скопо-
ламiну?
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A. Solanaceae
B. Asteraceae
C. Papaveraceae
D. Apocynaceae
E. Fabaceae

143. На фармацевтичному пiдприєм-
ствi виготовляють супозиторiї з тер-
молабiльних лiкарських речовин. Обе-
рiть метод виготовлення:

A. Пресування
B. Замочування
C. Виливання
D. Викачування
E. Диспергування

144. На фармацевтичному пiдпри-
ємствi виготовляють рiдкi лiкарськi
форми. Пояснiть принцип одержання
емульсiї за допомогою РПА:

A.Механiчне диспергування
B. Ультразвукове диспергування
C. Солюбiлiзацiя
D. Коацервацiя
E.Мацерацiя

145. На фармацевтичному пiдприєм-
ствi виготовляють м’якi лiкарськi за-
соби. Вкажiть, який показник додатко-
во визначають для м’яких лiкарських
засобiв, призначених для застосування
на шкiрi з важкими ушкодженнями:

A. Стерильнiсть
B. рН
C. Iдентифiкацiя
D.Мiкробiологiчна чистота
E. Кiлькiсне визначення

146. На фармацевтичному пiдприєм-
ствi виготовляють рiзнi лiкарськi за-
соби. Вкажiть, як називається лiкар-
ська форма, що складається з твердих
окремих сухих частинок рiзного ступе-
ня подрiбненостi:

A. Порошки
B. Таблетки
C. Суспензiї
D. Емульсiї
E. Сухий екстракт

147. Лiкарська рослинна сировина, яку
використовують для виготовлення лi-
карського засобу ”Плантаглюцид”, згi-
дно ДФУ пiдлягає випробуванню ме-
тодом тонкошарової хроматографiї.
При цьому на хроматограмi виявля-
ють слабку блакитну зону, що свiдчить
про наявнiсть:

A.Аукубiну
B. Акорону
C. Актеозиду
D. Азулену
E. Атропiну

148. В аптеку звернувся чоловiк 74-х
рокiв, якому з приводу дизентерiйного
гастроентероколiту призначено анти-
бiотикотерапiю ампiцилiном. Оберiть
групу лiкарських засобiв для попере-
дження дисбактерiозу:

A.Пробiотики
B. Антациднi засоби
C. Ферментнi засоби
D. Сорбенти
E. Iмуносупресори

149. В торговельному залi аптеки дiє-
тичнi добавки та харчовi продукти спе-
цiального дiєтичного споживання по-
виннi бути розмiщенi:

A.На окремих стелажах та вiтринах
B. За фармакотерапевтичними група-
ми
C. По застосуванню
D. Разом з лiкарськими засобами
E. За АТС-класифiкацiєю

150. Менеджер вiддiлу збуту фарма-
цевтичної фiрми отримав завдання у
десятиденний термiн провести кон-
троль виконання збутової програми.
Працiвник виконав завдання за 5 днiв
та сподiвається отримати винагороду
у виглядi премiї. Яка теорiя мотивацiї
ґрунтується на очiкуваннi певної по-
дiї?

A. Теорiя очiкувань В.Врума
B. Iєрархiя потреб А.Маслоу
C. Двофакторна теорiя Ф.Герцберга
D. Теорiя потреб Мак-Клелланда
E. Теорiя ”Х” та ”У” Д.Мак-Грегора

151. Фармацевтична фiрма-виробник
за даними екологiчного рейтингу за-
ймає лiдируюче мiсце серед найбiльш
”зелених” пiдприємств регiону. На якiй
концепцiї маркетингу фiрма будує свої
взаємовiдносини зi споживачами?

A. Соцiально-етичний маркетинг
B. Удосконалення лiкарського засобу
C. Iнтенсифiкацiї комерцiйних зусиль
D. Удосконалення виробництва
E. Iнтегрованого маркетингу

152.Фармацевтичне пiдприємство пла-
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нує запропонувати традицiйнi ЛЗ на
нових ринках. Якою маркетинговою
можливiстю, згiдно з матрицею Ан-
соффа, воно при цьому скористається?

A. Розширення меж ринку (розвитку
ринку)
B. Бiльш глибоке проникнення на
ринок
C. Розвиток лiкарських засобiв
D. Диверсифiкацiя
E. Консолiдацiя

153. До аптеки звернулася жiнка 28-ми
рокiв зi скаргами на закреп пiсля за-
стосування антацидного засобу. Пiдка-
жiть який лiкарський засiб мiг викли-
кати таку побiчну дiю?

A. Засiб, що мiстить алюмiнiй
B. Засiб, що мiстить магнiй
C. Кальцiю карбонат
D. Симетикон
E. Ранiтидин

154. Який антацидний лiкарський за-
сiб при тривалому застосуваннi може
провокувати розвиток закрепу, остео-
порозу, енцефалопатiї?

A. Алюмiнiю гiдроксид
B. Натрiю гiдрокарбонат
C. Кальцiю карбонат
D. Альгiнат натрiю
E.Магнiю оксид

155. До аптеки звернувся чоловiк 60-
ти рокiв зi скаргами на погiршення су-
тiнкового зору, сухiсть склер, трiщини
шкiри та її лущення. Провiзор припу-
стив прояв гiповiтамiнозу i запропону-
вав пацiєнту пiсля консультацiї з лiка-
рем використати:

A. Ретинолу ацетат
B. Токоферолу ацетат
C. Ергокальциферол
D. Вiкасол
E. Аскорбiнову кислоту

156. При iдентифiкацiї лiкарських за-
собiв провiзор-аналiтик Державної iн-
спекцiї з контролю якостi лiкарських
засобiв проводить реакцiю з розчином
нiнгiдрину. Вкажiть цей лiкарський за-
сiб:

A. Тирозин
B. Резорцин
C. Нiтрофурал
D. Сульфаметоксазол
E. Ретинолу ацетат

157. Аптека здiйснює лiкарське забез-
печення хворих на пiльгових та без-
оплатних засадах. Вкажiть, при якому
захворюваннi у разi амбулаторного лi-
кування дозволяється вiдпускати лiки
безоплатно:

A.Цукровий дiабет
B. Головний бiль
C. Застуда
D. Бiль у м’язах
E. Порiзи та садна

158. Яка реакцiя лежить в основi спе-
ктрофотометричного методу аналiзу
антраценпохiдних в корi крушини?

A. Утворення фенолятiв з лужно-
амiачним розчином
B. Окислення антраценпохiдних
C. Вiдновлення антрахiнону
D. Осадження солi
E. Реакцiя сублiмацiї

159. Пацiєнту з артерiальною гiпер-
тензiєю, що отримує каптоприл, при-
значено калiйзберiгаючий сечогiнний
засiб спиронолактон. До якого ускла-
днення терапiї може призвести така
комбiнацiя?

A. Гiперкалiємiя
B. Гiпокальцiємiя
C. Гiпонатрiємiя
D. Гiпоглiкемiя
E. Гiпернатрiємiя

160. Лiкар призначив хворому для лi-
кування антибiотик для перорального
прийому та антацидний засiб для при-
пинення симптомiв печiї. Який можли-
вий результат взаємодiї лiкiв при одно-
часному їх застосуваннi?

A.Порушення абсорбцiї антибiотика
B. Вiдносне передозування
C. Iнгiбування мiкросомальних фер-
ментiв печiнки
D. Взаємне посилення дiї
E. Прискорення метаболiзму й екскре-
цiї

161. Барвнi лiкарськi засоби необхiдно
зберiгати в спецiальнiй шафi. Якi з пе-
рерахованих ЛЗ належать до цiєї гру-
пи?
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A. Брильянтовий зелений
B. Перекис водню
C. Спирт етиловий
D. Глюкоза
E. Аскорбiнова кислота

162. Таблетки-ядра, що пiдлягають
дражуванню, не повиннi мати плоску
форму. Чому?

A.Щоб запобiгти їх злипанню
B. Так як не мають достатньої механi-
чної мiцностi
C. Для уникнення тривалого контакту з
покривною суспензiєю
D. Для полiпшення зовнiшнього вигля-
ду таблеток
E. Щоб прискорити процес нанесення
оболонки

163. Для етiотропного лiкування во-
гнищевої пневмонiї у хворої 63-х рокiв
iз супутньою дiабетичною нефропатi-
єю з порушенням функцiї нирок ПРО-
ТИПОКАЗАНЕ призначення:

A. Амiноглiкозидiв
B. Природних пенiцилiнiв
C. Синтетичних пенiцилiнiв
D.Макролiдiв
E. Захищених пенiцилiнiв

164. Вкажiть формулу розрахунку екс-
трагенту при одержаннi настойки:

A. V = V����. +m���. · K���������	�����


B. m���.���. = m���.���. + m�����.

C. E = m�����.

m���.���.
· 100%

D. µ = m���.	��
.

m���.���.
· 100%

E. V = V����. · n +m���. · K���������	�����


165. При фiтохiмiчному дослiдженнi
кори крушини проведено реакцiю з
розчином лугу, в результатi якої спо-
стерiгали червоне забарвлення. Про
наявнiсть яких сполук свiдчать резуль-
тати виконаної реакцiї?

A. Антраценпохiднi
B. Сапонiни
C. Алкалоїди
D. Флавоноїди
E. Слиз

166. З трави беладонни звичайної ви-
готовляють екстракт, який входить
до складу комплексних препаратiв зi
спазмолiтичною активнiстю. Виберiть
цей препарат:

A. Беластезин
B. Олiметин
C. Солутан
D. Уролесан
E. Гербогастрин

167. В аптецi приготували порошок з
питомо важкою речовиною. Вкажiть
цю речовину:

A. Вiсмуту нiтрат основний
B. Цукор
C. Глина бiла
D. Тальк
E. Натрiю гiдрокарбонат

168. Кора крушини та препарати на її
основi використовуються в медицинi
як проноснi засоби. При хроматогра-
фiчнiй iдентифiкацiї кори крушини згi-
дно з вимогами ДФУ виявляють:

A. Глюкофрангулiни
B. Панаксозиди
C. Ланатозиди
D. Гiнкгозиди
E. Пурпуреаглiкозиди

169. Оптимальною основою для роз-
чинних вагiнальних супозиторiїв є:

A.Полiетиленоксидна
B.Масло какао
C. Глiцеринова
D.Жирова
E. Твердий жир

170. Вкажiть речовину, для стабiлiзацiї
розчину якої використовується рiдина
Вейбеля:

A. Глюкоза
B. Новокаїн
C. Калiю хлорид
D. Натрiю хлорид
E.Магнiю сульфат

171. Завiдувач аптеки проектує орга-
нiзацiйну структуру аптеки та розро-
бляє функцiонально-посадовi iнстру-
кцiї працiвникiв. Данi заходи вiдповi-
дають таким методам управлiння:

A.Органiзацiйнi
B. Економiчнi
C. Правовi
D.Методи моделювання
E. Соцiально-психологiчнi

172. Провiзор звернувся до завiдувача
аптеки з пропозицiєю щодо запрова-
дження додаткової послуги - вимiрю-
вання артерiального тиску. Визначте
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вид комунiкацiй:

A. Вертикальнi за висхiдною
B. Вертикальнi за низхiдною
C. Зовнiшнi
D. Однорiвневi
E. Горизонтальнi

173. Яке покриття дозволяє захистити
шлунок вiд негативного впливу дiючих
компонентiв таблеток?

A. Кишковорозчинне
B. Водорозчинне
C.Шлунковорозчинне
D.Жиророзчинне
E. Будь-яке

174. Для поповнення основних засобiв
аптека вирiшила взяти кредит у комер-
цiйному банку. Який документ уклада-
ється мiж кредитором та позичальни-
ком у письмовiй формi?

A. Кредитний договiр
B. Договiр про повну матерiальну
вiдповiдальнiсть
C. Лiцензiя
D. Баланс
E. Аудиторський висновок

175. Аптека обслуговує хiрургiчне вiд-
дiлення лiкарнi. Згiдно з яким доку-
ментом провiзор має право вiдпустити
товар?

A. Вимога-накладна
B. Справка про дооцiнку
C. Звiт про рух тари
D. Зведений реєстр
E.Журнал облiку рецептури

176. Менеджер оптової фармацевти-
чної фiрми вiдповiдає за доведення
завдань безпосередньо до виконавцiв
та контролює їх виконання. Якому рiв-
ню управлiння вiдповiдають такi дiї?

A. Технiчний
B. Управлiнський
C. Iнституцiйний
D. Вищої ланки
E. Середньої ланки

177. В аптеках мережi ”Свiтанок” змi-
нено викладку лiкарських засобiв у вi-
тринах i полицях для вивчення впли-
ву заходiв з мерчандайзингу на змi-
ну обсягiв збуту лiкарських препара-
тiв. Який метод маркетингових дослi-
джень використаний?

A. Експеримент
B. Панель
C. Опитування
D. Спостереження
E. -

178.Фармацевтичне пiдприємство зни-
зило цiну на лiкарський препарат в
умовах загострення конкуренцiї та
зниження попиту на ЛЗ. Яку мету цi-
ноутворення має дане пiдприємство?

A. Забезпечення виживання пiдприєм-
ства
B.Максимiзацiя прибутку
C. Формування iмiджу як виробника
високоякiсних ЛЗ
D. Завоювання лiдерства за якiстю ЛЗ
E. -

179.Побiчна дiя у виглядi синдрому Рея
(енцефалопатiя, ураження печiнки у
виглядi жирової дистрофiї) виникає у
дiтей на тлi лихоманки вiрусного похо-
дження при прийомi такого препарату:

A.Ацетилсалiцилова кислота
B. Целекоксиб
C. Iбупрофен
D.Метамiзол натрiю
E. Парацетамол

180. Вiдповiдно до закону про оплату
працi система оплати персоналу визна-
чається пiдприємством у:

A. Колективному договорi
B. Договорi на поставку
C. Наказi
D. Заявi
E. В посадовiй iнструкцiї

181. До якого виду дiяльностi фар-
мацевтичного пiдприємства належить
вирiшення питань з покращення умов
працi, життя та здоров’я працiвникiв,
медичного страхування та iншi заходи
соцiального розвитку?

A. Соцiальна вiдповiдальнiсть
B. Комерцiйна дiяльнiсть
C. Фiнансова дiяльнiсть
D. Виробнича дiяльнiсть
E. Благодiйнiсть

182. Аналiз внутрiшнього середови-
ща фармацевтичного пiдприємства
виявив такi риси органiзацiї: динамi-
чнiсть, гнучкiсть органiзацiйної стру-
ктури управлiння, самоконтроль, де-
мократизацiю комунiкацiй. До якого
типу органiзацiй за характером ада-
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птацiї до змiн належить це пiдприєм-
ство?

A. Органiстичнi
B.Механiстичнi
C. Комбiнованi
D. Неформальнi
E. -

183. До якої змiнної внутрiшнього се-
редовища аптеки ”Провiзор” вiдно-
сять спосiб перетворення вхiдних ма-
терiалiв (лiкарськi засоби у виглядi
”ангро”) у кiнцевий продукт (готовi
лiкарськi форми)?

A. Технологiї
B. Цiлi
C. Завдання
D. Структура
E. Люди

184. Для iдентифiкацiї пiлокарпiну гi-
дрохлориду використовують реакцiю
з натрiю нiтропрусидом у лужному се-
редовищi (реакцiя Легаля). Поява при
цьому вишневого забарвлення дозво-
ляє пiдтвердити наявнiсть у структурi
пiлокарпiну:

A. Лактонного кiльця
B. Iмiдазольного циклу
C.Метиленової групи
D. Хлорид-iонiв
E.Метильної групи

185. Згiдно з ДФУ, кiлькiсне визначен-
ня фталiлсульфатiазолу проводять ме-
тодом алкалiметрiї в неводному сере-
довищi. В якостi розчинника викори-
стовують:

A. Диметилформамiд
B. Безводну оцтову кислоту
C. Спирт етиловий
D. Бензен
E. Хлороформ

186. Пiд час вiдпуску антацидного за-
собу та таблеток препарату офлокса-
цину провiзор попередив про необхi-
днiсть дотримуватися двогодинного iн-
тервалу мiж прийомом цих препаратiв,
тому що їх спiльний прийом:

A. Зменшує абсорбцiю офлоксацину
B. Збiльшує абсорбцiю офлоксацину
C. Збiльшує ефективнiсть антацидiв
D. Зменшує ефективнiсть антацидiв
E. Збiльшує ризик дисбактерiозу

187. Пiд час промислового виробни-

цтва ректальних лiкарських форм - су-
позиторiїв, до складу вводять речови-
ни, що нерозчиннi у водi i основi. Обе-
рiть оптимальний спосiб введення та-
ких речовин:

A. Вводять у виглядi суспензiї
B. Вводять у виглядi емульсiї
C. Розчиняють у водi, що нагрiта до
45oC
D. Розчиняють у частинi розплавленої
жирової основи
E. Розчиняють у всiй кiлькостi розплав-
леної основи

188. У пацiєнта 54-х рокiв, який стра-
ждає на гiпертонiчну хворобу, на тлi
фармакотерапiї виникло явище брон-
хоспазму. Лiкар розцiнив це як ускла-
днення терапiї, що викликав препарат
такої групи:

A. β-адреноблокатори
B. Антагонiсти кальцiю
C. α-адреноблокатори
D. Ганглiоблокатори
E. Дiуретики

189. Вiдповiдно до законодавства пев-
ний перелiк лiкарських засобiв знахо-
диться на предметно-кiлькiсному облi-
ку. Назвiть такий препарат:

A.Фенобарбiтал
B. Новокаїн
C. Солпадеїн
D. Дигоксин
E. Анальгiн

190. Лiкарська рослинна сировина цмi-
ну пiскового виявляє протизапальну,
жовчогiнну дiю. Що є сировиною цiєї
рослини?

A. Квiтки
B. Трава
C. Кореневища
D. Плоди
E. Коренi

191. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї для аналiзу надiйшов порошок
стрептомiцину для iн’єкцiй. Для iден-
тифiкацiї, згiдно з вимогами ДФУ, до
розчину порошку додають натрiю гi-
дроксид, нагрiвають, а потiм додають
розчин залiза (III) хлориду, - з’являє-
ться фiолетове забарвлення. Дана про-
ба вiдома пiд назвою:
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A.Мальтольна проба
B. Нiнгiдринова проба
C. Реакцiя Вiталi-Морена
D. Бiуретова реакцiя
E. Тiохромова проба

192. У хворого з хронiчною серцевою
недостатнiстю на тлi застосування сер-
цевих глiкозидiв виникли ознаки глi-
козидної iнтоксикацiї. Який антидот
доцiльно застосовувати?

A. Унiтiол
B. Вiкасол
C. Протамiн
D. Налоксон
E.Метiонiн

193. Для аналiзу отримано сировину,
що являє собою насiння дiаметром 1-
1,8 мм, кулястої форми, жовте з сизим
нальотом. Запах, що з’являється при
розтираннi з водою, характерний, по-
дразнювальний; смак гостро-пекучий.
ЛРС iдентифiковано як насiння:

A. Гiрчицi
B. Льону
C. Подорожника блошиного
D. Гуньби сiнної
E. Чорнушки

194. Жiнцi 36-ти рокiв для лiкуван-
ня кишкової iнфекцiї було призначе-
не похiдне нiтрофуранiв, яке погано
всмоктується в кишечнику та здiйснює
дiю по ходу кишечника. Визначте ЛЗ:

A. Нiфуроксазид
B. Фурацилiн
C. Нiтроксолiн
D. Фурадонiн
E. Налiдиксова кислота

195. Фiнансовим посередником у
розрахунках аптеки є банк. Перераху-
вання до бюджету сум податкiв, утри-
маних iз заробiтної плати аптечних
працiвникiв, оформлюється таким до-
кументом:

A. Платiжне доручення
B. Розрахунковий чек
C. Розрахункова квитанцiя
D. Фiскальний чек
E. Касовий ордер

196. Якi допомiжнi речовини входять
до складу м’яких лiкарських засобiв
промислового виробництва в якостi
регуляторiв рН?

A. Кислота лимонна, фосфорнокислi
солi натрiю
B. Парафiн, спермацет
C. Глiцерин, димексид
D. Натрiй лаурилсульфат, твiни
E. Бензалконiю хлорид, спирт бензило-
вий

197. Вкажiть, яку активнiсть проявля-
ють антраценпохiднi, якщо -ОН-групи
розташованi в обох бензольних кiль-
цях антрахiнону:

A.Послаблююча
B. Сечогiнна
C. Лiтолiтична
D. Седативна
E.Жовчогiнна

198. Полiетиленоксидна основа нале-
жить до такої групи основ:

A. Гiдрофiльнi
B. Гiдрофобнi
C. Дифiльнi
D. Емульсiйнi
E.Жировi

199. Оберiть розчинник для приготу-
вання концентрованого розчину на-
трiю гiдрокарбонату в аптецi:

A. Вода очищена
B. Олiя персикова
C. Хлороформ
D.Масло вазелiнове
E. Етанол

200. При виходi фармацевтичного пiд-
приємства на зарубiжний ринок ана-
лiзувалися традицiї та звички, релiгiя,
цiнностi та рiвень освiти мiсцевого на-
селення. Якi фактори середовища мiж-
народного маркетингу при цьому вив-
чалися?

A. Соцiокультурнi
B. Полiтичнi
C. Економiчнi
D. Правовi
E. Технологiчнi
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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     

 


