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1. Розрахунок теплових ефектiв хiмi-
чних реакцiй на фармацевтичному виро-
бництвi ґрунтується на законi Гесса, який
стверджує, що тепловий ефект реакцiї
визначається:

A. Початковим i кiнцевим станами систе-
ми
B. Способом перебiгу реакцiї
C. Шляхом перебiгу реакцiї
D. Кiлькiстю промiжних стадiй
E. Тривалiстю процесу

2. У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiку-
вання iндометацином виникла шлункова
кровотеча внаслiдок утворення виразки
слизової оболонки шлунка. Ульцероген-
на дiя препарату пов’язана iз зменшенням
активностi такого ферменту:

A.Циклооксигеназа-1
B.Циклооксигеназа-2
C. Лiпооксигеназа
D. Тромбоксансинтетаза
E. Простациклiнсинтетаза

3.Хворому з гiпертензивною кризою вве-
ли внутрiшньовенно клофелiн. Який ме-
ханiзм лежить в основi антигiпертензив-
ної дiї клофелiну?

A. Стимуляцiя центральних пресинапти-
чних α2-адренорецепторiв
B. Блокада периферичних α1-
адренорецепторiв
C. Блокада β-адренорецепторiв
D. Блокада H-холiнорецепторiв вегета-
тивних ганглiїв
E. Пряма мiотропна дiя на судини

4. Вагiтна жiнка захворiла на пневмонiю;
термiн вагiтностi 20 тижнiв. Який хiмiо-
терапевтичний препарат можна порадити
лiкарю для призначення хворiй без загро-
зи для розвитку плоду?

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

5. У реанiмацiйному вiддiленнi знаходи-
ться постраждалий у ДТП. Об’єктивно:
постраждалий непритомний,АТ- 90/60 мм
рт.ст., у кровi високий вмiст креатинiну i
сечовини, добовий дiурез - 80 мл. Дайте
характеристику добового дiурезу у по-
страждалого:

A.Анурiя
B.Олiгурiя
C. Полiурiя
D.Полакiурiя
E. Нiктурiя

6. В отрутi змiй мiститься речовина, яка

при потрапляннi в органiзм людини ви-
кликає гемолiз еритроцитiв. При аналi-
зi кровi, було виявлено велику кiлькiсть
лiзолецитину. Який фермент призводить
до нагромадження у кровi лiзолецитину?

A.Фосфолiпаза А2
B.Фосфолiпаза А1
C.Фосфолiпаза С
D.Фосфолiпаза D
E.Нейрамiнiдаза

7. Виживанню мiкробiв в об’єктах навко-
лишнього середовища сприяє спороутво-
рення. Мiкроорганiзми якого роду з ниж-
чеперерахованих є спороутворюючими?

A. Clostridium
B. Bacteroides
C. Staphylococcus
D. Peptococcus
E. Peptostreptococcus

8. У процесi лiкування антибактерiальни-
ми засобами дуже швидко формується
резистентнiсть бактерiй до препаратiв.
Якi структурнi компоненти бактерiй це
зумовлюють?

A. R-плазмiди
B. Спора
C. Капсула
D. Джгутики
E. Зерна волютину

9. Серед перелiчених водних розчинiв лi-
карських препаратiв з однаковою моляр-
нiстю максимальна температура кипiння
вiдповiдає розчину:

A.Натрiй сульфату
B.Промедолу
C.Нiкотинамiду
D. Резорцину
E.Йоду

10. Унiверсальною системою бiологiчно-
го окиснення неполярних сполук (бага-
тьох лiкарських засобiв, токсичних речо-
вин, стероїдних гормонiв, холестерину) є
мiкросомальне окислення. Назвiть цито-
хром, що входить до складу оксигеназно-
го ланцюга мiкросом:

A.Цитохром Р-450
B.Цитохром С
C.Цитохром А3
D.Цитохром А
E.Цитохром С1

11. Хворому 76-ти рокiв з приводу хро-
нiчного закрепу лiкар призначив препа-
рат бiсакодил. Через 3 тижнi лiкування
хворий звернув увагу на зменшення по-
слаблюючого ефекту. З розвитком якого
побiчного явища це пов’язано?
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A. Звикання
B. Залежнiсть
C. Сенсибiлiзацiя
D. Кумуляцiя
E. Дисбактерiоз

12. У новонародженого, який народив-
ся вiд третьої вагiтностi резус-негативної
матерi спостерiгаються жовтяниця, яка
наростає з часом, симптоми подразнення
ЦНС, анемiя. Який вид жовтяницi у ново-
народженого?

A. Гемолiтична
B.Паренхiматозна
C. Обтурацiйна
D.Паразитарна
E. Токсична

13. На прийом до лiкаря-ендокринолога
звернулися батьки дитини 10-ти рокiв зi
скаргами на низький зрiст дитини. Зов-
нiшнiй вигляд дитини вiдповiдає п’ятирi-
чному вiку. З порушенням секрецiї якого
гормону пов’язанi такi змiни фiзичного
розвитку?

A. Соматотропний гормон
B.Адренокортикотропний гормон
C. Тироксин
D. Тестостерон
E. Iнсулiн

14. Хворий 55-ти рокiв перебуває у лiкар-
нi з приводу хронiчної недостатностi сер-
ця. Об’єктивно: шкiра i слизовi цiаноти-
чнi, тахiкардiя, тахiпное. Який вид гiпоксiї
у хворого?

A.Циркуляторна
B.Анемiчна
C. Гемiчна
D. Тканинна
E. Гiпоксична

15. Хворий поступив у лiкарню з приводу
запалення легень. Який вид дихальної не-
достатностi у хворого?

A. Рестриктивна
B.Обструктивна
C. Центральна
D.Периферiйна
E. Торако-дiафрагмальна

16. Якi iснують показання до застосуван-
ня налоксону?

A. Гостре отруєння наркотичними аналь-
гетиками
B.Отруєння важкими металами
C. Отруєння серцевими глiкозидами
D.Отруєння алкалоїдами рiжкiв
E. Отруєння атропiну сульфатом

17.Пiд час слабкостi пологової дiяльностi

призначають:

A.Окситоцин
B.Но-шпа
C.Прогестерон
D. Вiкасол
E.Фенотерол

18. Рослиннi i твариннi органiзми вiдно-
сяться до таких бiологiчних систем, якi
обмiнюються з навколишнiм середови-
щем речовиною i енергiєю. Як називаю-
ться такi системи?

A. Вiдкрита, гетерогенна
B. Iзольована, гетерогенна
C. Закрита, гомогенна
D. Закрита, гетерогенна
E. Вiдкрита, гомогенна

19. Для iндивiдуальної профiлактики ма-
лярiї було призначено препарат:

A. Хiнгамiн
B. Рифампiцин
C.Ампiцилiн
D. Гентамiцин
E. Бiсептол (Ко-тримаксазол)

20. Мiкроскопiя епiдерми листа одно-
дольної рослини показала, що продихо-
вий комплекс мають чотири побiчнi клi-
тини. Отже, тип продихового апарату:

A. Тетрацитний
B. Дiацитний
C.Анiзоцитний
D.Аномоцитний
E.Парацитний

21. В аптецi хворому на хронiчний брон-
хiт вiдпускають глауцину гiдрохлорид.
Про який типовий побiчний ефект пре-
парату слiд застерегти хворого?

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

22. До розчину, що мiстить катiони шо-
стої аналiтичної групи (кислотно-основна
класифiкацiя), додали розчин калiю йо-
диду. Випав червоний осад, розчинний в
надлишку реагенту. Якi катiони присутнi
в розчинi?

A. Гiдрарґiруму (II)
B.Нiкелю
C. Кобальту (II)
D. Бiсмуту
E. Кадмiю

23. Для визначення масової частки на-
трiю хлориду в iзотонiчному розчинi ви-
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користовують метод Мора. Титрування
проводять у присутностi розчину iндика-
тора:

A. Калiю хромат
B.Флуоресцеїн
C. Амонiю залiза (III) сульфат
D. Дифенiлкарбазон
E. Фероїн

24. Визначення масової частки аскорбi-
нової кислоти методом церiметрiї прово-
дять у присутностi редокс-iндикатора:

A.Фероїн
B.Метиловий червоний
C. Еозин
D.Флуоресцеїн
E. Метиловий оранжевий

25. Серед продуктiв життєдiяльностi про-
топласту виявленi гроноподiбнi (кити-
цеподiбнi) зростки кристалiв карбонату
кальцiю, тобто це:

A.Цистолiти
B.Поодинокi кристали
C. Рафiди
D. Стилоїди
E. Друзи

26. Студентцi з застудою лiкар призначив
жарознижуючий препарат. Вкажiть цей
препарат:

A.Парацетамол
B.Аскорбiнова кислота
C. Окситоцин
D.Фамотидин
E. Цiанокобаламiн

27. Назвiть препарат, що звужує зiницi та
знижує внутрiшньоочний тиск:

A.Пiлокарпiну гiдрохлорид
B.Фенофiбрат
C. Нiтразепам
D.Атропiну сульфат
E. Дитилiн

28. Пацiєнту, який довгий час приймав
препарат диклофенак-натрiй, сiмейний
лiкар замiсть нього призначив целеко-
ксиб. Яке захворювання стало пiдставою
для замiни препарату?

A.Пептична виразка шлунка
B. Бронхiальна астма
C. Сечокам’яна хвороба
D.Артерiальна гiпертензiя
E. Хронiчний гепатит

29. Iз перелiчених речовин oберiть
поверхнево-активну:

A. C2H5OH
B. H2O
C. NaCl
D. HNO3
E. K4Fe[(CN)6]

30. Дослiдження залежностi швидкостi
реакцiй вiд рiзних факторiв дозволяє
iнтенсифiкувати технологiчнi процеси.
Який з факторiв НЕ ВПЛИВАЄ на кон-
станту швидкостi хiмiчної реакцiї?

A. Концентрацiя реагуючих речовин
B. Температура
C.Природа реагуючих речовин
D.Природа розчинника
E. Ступiнь дисперсностi твердої речовини

31. Яка з речовин є поверхнево-
iндиферентною по вiдношенню до межi
подiлу вода-повiтря?

A. Сахароза
B.Оцтова кислота
C. Етанол
D.Метиламiн
E.Ацетон

32.Фторид натрiю входить до складу пре-
паратiв, що застосовують при лiкуваннi
карiєсу зубiв. З якою iз наведених сполук
реагує NaF?

A. H2SO4
B. CO2
C. NaCl
D. KI
E. CH3COOH

33. Який розчин можна фотоколориме-
трувати за власним поглинанням?

A. Калiю хромат
B. Калiю хлорид
C. Калiю сульфат
D. Калiю нiтрат
E. Калiю фосфат

34. Передача iнформацiї вiд гормонiв пе-
птидної природи на внутрiшньоклiтиннi
вториннi месенджери вiдбувається за уча-
стю аденiлатциклази. Яка реакцiя каталi-
зується аденiлатциклазою?

A. Утворення цАМФ
B. Розщеплення АТФ на АДФ i фосфат
неорганiчний
C. Синтез АТФ з АМФ i пiрофосфату
D. Розщеплення АДФ з утворенням АМФ
i фосфату неорганiчного
E. Розщеплення АТФ на АМФ i пiрофо-
сфат

35. Серед наведених пар сполук виберiть
структурнi iзомери:
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A.

B.

C.

D.

E.

36.Оптична активнiсть моносахаридiв зу-
мовлена:

A. Наявнiстю асиметричних атомiв Кар-
бону в молекулi
B.Асиметрiєю кристала
C. Ускладненням обертання навколо
σ-зв’язку
D. Наявнiстю альдегiдної чи кетонної
групи
E. Кiлькiстю гiдроксильних груп в моле-
кулi

37. Назвiть дисахарид будови:

A. β-лактоза
B. α-лактоза
C. β-мальтоза
D. β-целобiоза
E. Сахароза

38. Вкажiть кiлькiсть π-електронiв у мо-
лекулi бензолу:

A. 6
B. 2
C. 4
D. 5
E. Бензол не має π-електронiв

39. Вкажiть продукт взаємодiї пурину з
натрiй гiдроксидом:

A.

B.

C.

D.

E.

40. Збудник ботулiзму викликає важку
харчову токсикоiнфекцiю. Вкажiть най-
характернiшу морфологiчну ознаку збу-
дника ботулiзму:

A. Грампозитивнi палички з субтермi-
нальною спорою
B. Товста грампозитивна паличка, що не
утворює спор
C. Грампозитивнi палички з термiнальною
спорою
D. Тонка рухлива паличка з центральною
спорою
E. Товста грампозитивна паличка без спор
i джгутикiв

41.Який реагент використовують для вiд-
окремлення осаду AgCl вiд AgI?

A. Водний розчин амонiаку
B. Концентрована нiтратна кислота
C. Розведена нiтратна кислота
D. Концентрований розчин калiю хлориду
E. Розчин сульфатної кислоти

42.Нiтрит-iони в присутностi нiтрат-iонiв
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можна виявити за допомогою:

A. Кристалiчного антипiрину в присутно-
стi розведеної HCl
B. Кристалiчного натрiю тiосульфату
C. Диметилглiоксиму
D. Кристалiчного феруму (III) сульфату
E. Дифенiлкарбазону

43. Вкажiть, яка з перерахованих речо-
вин вiдноситься до колоїдних поверхнево-
активних речовин?

A.Олеат калiю
B.Йод
C. Хлорид натрiю
D.Полiетилен
E. Желатина

44. До вiрусологiчної лабораторiї надi-
йшли змиви з носоглотки хворого. Що
можна використати для видiлення вiрусу
грипу зi змивiв хворого?

A. Курячi ембрiони
B.М’ясо-пептонний агар
C. М’ясо-пептонний бульйон
D. Середовище Ендо
E. Середовище Левенштейна-Йєнсена

45. Який продукт утворюється при взає-
модiї пропiонового альдегiду з PCl5?

A.

B.

C.

D.

E. H3C − CH2 − CH2 − Cl

46. Яка якiсна реакцiя пiдтверджує
ненасиченiсть лiнолевої кислоти?
CH3(CH2)4CH = CH − CH2 − CH =
CH(CH2)7COH

A. Знебарвлення бромної води (Br2;H2O)
B. Гiдрогалогенування (HCl)
C. Реакцiя з FeCl3
D. Реакцiя ”срiбного дзеркала” з
[Ag(NH3)2]OH
E. Декарбоксилювання

47. Як вiдокремити PbSO4 вiд сумiшi суль-
фатiв катiонiв III аналiтичної групи при
систематичному ходi аналiзу?

A. Обробка осаду 30% розчином амонiю
ацетату
B.Перекристалiзацiя осаду
C. Обробка осаду концентрованою суль-
фатною кислотою
D. Обробка осаду розчином ацетатної
кислоти
E.Обробка осаду розчином амонiаку

48. При кондуктометричному титруваннi
сумiшi кислотHCl i CH3COOH 0,1 М роз-
чиномNaOH вимiрюють:

A. Електропровiднiсть розчину
B. pH середовища
C. Рiзницю потенцiалiв
D. Кут обертання площини поляризовано-
го свiтла
E.Показник заломлення

49. Для кiлькiсного визначення етанолу
був застосований метод газової хромато-
графiї. Який параметр вимiрюють?

A. Висота або площа хроматографiчного
пiку
B. Час утримування
C.Об’єм утримування
D.Ширина хроматографiчного пiку
E.Напiвширина хроматографiчного пiку

50. Тривало у ґрунтi можуть зберiгати-
ся спороутворюючi бактерiї: клостридiї
правця, ботулiзму, газової анаеробної iн-
фекцiї. Вкажiть шлях потрапляння вказа-
них мiкроорганiзмiв у ґрунт:

A. З фекалiями
B. З сечею
C. З водою
D. З промисловими водами
E. З харкотинням

51. При дослiдженнi випорожнень три-
мiсячної дитини з симптомами кишкової
iнфекцiї на середовищi Ендо виросла ве-
лика кiлькiсть колонiй темно-червоного
кольору. Якi мiкроорганiзми могли ви-
кликати кишкову iнфекцiю?

A. Ешерiхiї
B. Стрептококи
C. Гонококи
D. Сальмонели
E.Шигелли



Крок 1 Фармацiя (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2015 рiк 6

52. Пiд час перевiрки чистоти повiтря в
асептичному блоцi аптеки седиментацiй-
ним методом виросли дрiбнi колонiї з зо-
нами гемолiзу. На яке середовище було
зроблено висiв?

A. Кров’яний агар
B. Середовище Левiна
C. Середовище Ендо
D. Середовище Плоскiрева
E. Жовточно-соляний агар

53. В бактерiологiчнiй лабораторiї пiд-
готували до стерилiзацiї м’ясопептонний
бульйон. Який метод стерилiзацiї доцiль-
но використати?

A.Автоклавування
B.Прокалювання
C. Кип’ятiння
D.Фiльтрування
E. Сухим жаром

54. У хворого iз гострою лiвошлуночко-
вою недостатнiстю виник набряк легень.
Яке порушення периферичного крово-
обiгу в легенях стало причиною цього
ускладнення?

A. Венозна гiперемiя
B. Артерiальна гiперемiя нейротонiчного
типу
C. Артерiальна гiперемiя нейропаралiти-
чного типу
D. Тромбоз легеневої артерiї
E. Iшемiя

55. За допомогою якого ферменту здiй-
снюється шлях синтезу рiзних генiв з ма-
тричних РНК на ДНК у геннiй iнженерiї
(цей фермент каталiзує процес, вiдкри-
тий у РНК-вмiсних вiрусiв)?

A. Ревертаза
B. Екзонуклеаза
C. ДНК-лiгаза
D. Хелiказа
E. Ендонуклеаза

56. У хворого 46-ти рокiв на 2-гу добу пi-
сля гострого запалення колiнного сугло-
ба було вiдзначено збiльшення суглоба у
розмiрах, набряклiсть шкiри. На якiй ста-
дiї розвитку запалення спостерiгаються
данi ознаки?

A. Ексудацiя
B.Альтерацiя
C. Пролiферацiя
D. Регенерацiя
E. Склероз

57. За правилом Вант-Гоффа при пiдви-
щеннi температури на 10 градусiв швид-
кiсть реакцiї зростає у:

A. 2-4 рази
B. 1,5 рази
C. 5 разiв
D. 10 разiв
E. Температура не впливає на швидкiсть
реакцiї

58. Якi анони з солями Феруму (II) у при-
сутностi концентрованої сiрчаної кисло-
ти утворюють буре кiльце?

A.Нiтрат-iони
B.Ацетат-iони
C. Бромат-iони
D.Цитрат-iони
E. Тiоцiанат-iони

59. В наслiдок нещасного випадку - укус
отруйної змiї, у чоловiка 37-ми рокiв спо-
стерiгаються наступнi змiни у кровi: Hb-
80 г/л; ер.- 3, 0 · 1012/л; лейк.- 5, 5 · 109/л.
Який вид анемiї спостерiгається в даному
випадку?

A. Гемолiтична
B.Фолiєводефiцитна
C.Постгеморагiчна
D.Апластична
E. Залiзодефiцитна

60. Який реагент-осаджувач доцiльно ви-
користати при гравiметричному визна-
ченнi солей кальцiю?

A. (NH4)2C2O4
B. K2C2O4
C. Na2C2O4
D. Na2CO3
E. K2CO3

61. До складу хроматину входять бiлки,
якi мають позитивний заряд. Яка з пере-
рахованих амiнокислот у великiй кiлько-
стi входить до складу гiстонових бiлкiв?

A. Лiзин
B.Аланiн
C. Валiн
D. Треонiн
E. Серин

62.До харчового рацiону людини обов’яз-
ково мають входити вiтамiни. Який з вi-
тамiнiв призначають для профiлактики i
лiкування пелагри?

A. Вiтамiн РР
B. Вiтамiн С
C. Вiтамiн А
D. Вiтамiн �1
E. Вiтамiн D

63. Пiсля дiї хлор-цинк-йода потовщенi
безколiрнi клiтиннi оболонки коленхiми
стали фiолетовими. Отже, оболонки:
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A.Целюлознi
B. Лiгнiфiкованi
C. Кутинiзованi
D.Мiнералiзованi
E. Суберинiзованi

64. Каломельний електрод внесений до
ДФ України як допомiжний електрод для
вимiрювання pH . До якого типу електро-
дiв вiдноситься каломельний електрод?

A. Другого роду
B.Першого роду
C. Газовий
D.Окисно-вiдновний
E. Iон-селективний

65. Пiд час мiкробiологiчного контролю
лiкарської сировини виявленi капсульнi
бактерiї. Який метод фарбування вико-
ристали для виявлення капсули?

A. Бурi-Гiнса
B.Цiля-Нiльсена
C. Нейсера
D. Грама
E. Ожешко

66. В методi тiоцiанатометрiї використо-
вують вторинний стандартний розчин ка-
лiю тiоцiанату, який стандартизують за
стандартним розчином:

A.Арґентум нiтрату
B. Кислоти хлоридної
C. Кислоти сульфатної
D.Ферум (II) сульфату
E. Купрум (II) нiтрату

67. Продуктом якої реакцiї буде натрiю
нiкотинат?

A.

B.

C.

D.

E.

68.У чоловiка 47-ми рокiв дiагностований
рак правої легенi та призначено опера-
тивне лiкування. Пiсля операцiї (правобi-
чна пульмонектомiя) у хворого з’явилась
виражена задишка. Яка форма дихальної
недостатностi розвинулась у хворого?

A. Легенева рестриктивна
B.Центральна
C.Периферична
D. Легенева обструктивна
E. Торако-дiафрагмальна

69. У хворого 43-х рокiв закупорка за-
гальної жовчної протоки. Поява в сечi
якої з перелiчених речовин спостерiгає-
ться за цих умов?

A. Бiлiрубiн
B. Кетоновi тiла
C. Сечова кислота
D. Креатинiн
E. Глюкоза

70. З якою метою поряд з використанням
групового реактиву III аналiтичної групи
використовують етиловий спирт?
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A. Для забезпечення повноти осадження
всiх катiонiв цiєї групи
B. Для подальшого розчинення утворених
осадiв
C. Для дробного осадження катiонiв
D. Для змiни pH середовища
E. Для запобiгання комплексоутворення

71. У 1915 роцi японськi вченi Iшикава та
Ямагiва вперше викликали в експеримен-
тi пухлину, змащуючи шкiру вуха кролiв
кам’яновугiльною смолою. Який метод
експериментального вiдтворення пухлин
був застосований?

A. Iндукцiї хiмiчними речовинами
B. Трансплантацiї
C. Експлантацiї
D. Iндукцiї безклiтинним фiльтратом
E. Iндукцiї радiоактивними iзотопами

72. Хворий надiйшов до стацiонару з пi-
дозрою на лейкоз. Яка з перерахованих
ознак є дiагностичним критерiєм, що вiд-
рiзняє гострий лейкоз вiд хронiчного?

A. Лейкемiчний провал
B. Значне збiльшення кiлькостi лейкоци-
тiв
C. Швидкiсть перебiгу лейкозу
D. Еозинофiльно-базофiльна асоцiацiя
E. Поява клiтин Гумпрехта

73. Студент аналiзує орган рослини, що
має радiальну симетрiю, необмежений
рiст, позитивний геотропiзм i забезпечує
живлення, вегетативне розмноження, за-
крiплення рослини у ґрунтi. Даний орган
був визначений як:

A. Корiнь
B. Стебло
C. Лист
D. Кореневище
E. Насiння

74. При дослiдженнi поперечного зрiзу
кореня у провiднiй зонi видно закладення
i формування з перициклу:

A. Бiчних коренiв
B. Трихом
C. Придаткових коренiв
D. Кореневих волоскiв
E. Кореневого чохлика

75.У хворого на системний червоний вов-
чак виникло дифузне ураження нирок,
що супроводжувалося протеїнурiєю, гi-
попротеїнемiєю, масивними набряками.
Який механiзм розвитку протеїнурiї має
мiсце в даному випадку?

A. Аутоiмунне ураження клубочкiв не-
фронiв
B. Запальне ураження канальцiв нефронiв
C. Iшемiчне ураження канальцiв
D. Збiльшення рiвня протеїнiв у кровi
E. Ураження сечовивiдних шляхiв

76.Який iндикатор застосовують у методi
Фаянса-Ходакова при визначеннi натрiю
йодиду?

A. Еозин
B.Метилоранж
C. Дифенiлкарбазон
D. Хромат калiю
E. Залiзо-амонiйнi квасцi

77. Яка сполука не мiстить карбоксильної
групи, але називається кислотою?

A.Пiкринова кислота
B. Валерiанова кислота
C. Винна кислота
D.Молочна кислота
E. Яблучна кислота

78. За яким механiзмом буде бромуватись
метильна група толуолу?

A. SR
B. AE
C. SE
D. SN
E. AN

79. Яка з реакцiй свiдчить про кислотнi
властивостi пiролу?
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A.

B.

C.

D.

E.

80. Продуктами реакцiї нiтрування толу-
олу переважно будуть:

A.

B.

C.

D.

E.

81. Вкажiть, яка з наведених реакцiй на-
зивається реакцiєю В’юрця:

A.

2C2H5Cl+2Na → CH3CH2−CH2CH3+NaCl

B.
C2H6 + Cl2

hv−→ C2H2Cl + HCl

C.

C2H5OH + Cl → CH3CH2Cl + H2O

D.
C2H5Cl + NaOH

(HOH)−−−−→

CH3 − CH2 − OH + NaCl

E.
C2H5Cl + NaOH

(C2H5OH)−−−−−−−→

H2C = CH2 + H2O + NaCl
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82. З яким iз перерахованих реагентiв хi-
нолiн вступає в реакцiю за участю гете-
роатома?

A.

B. Na2SO4
C. KOH
D. NaNH2
E. NaNO3

83.Вкажiть реагент, який необхiдно вико-
ристати для здiйснення даного перетво-
рення:

A. NH2NH2
B. NH2OH
C. CH3NH2
D. C6H5NHNH2
E. NH3

84. Одна з циклiчних форм глюкози має
вигляд:

Виберiть назву цiєї сполуки:

A. α-D-глюкопiраноза
B. β-D-глюкопiраноза
C. α-L-глюкопiраноза
D. α-D-глюкофураноза
E. β-D-глюкофураноза

85. Характерною ознакою реакцiї ”срi-
бного дзеркала” є:

A. Видiлення металу
B.Поява запаху
C. Утворення осаду червоного кольору
D. Утворення розчину синього кольору
E. Зникнення забарвлення

86.Оберiть правильну назву продукту ре-
акцiї взаємодiї оцтового альдегiду з гiдра-
зином:

A. Гiдразон оцтового альдегiду
B.Оксим оцтового альдегiду
C.Ацетальдимiн
D.Фенiлгiдразин оцтового альдегiду
E. Семикарбазон оцтового альдегiду

87. Визначте продукт нижченаведеної ре-
акцiї:

A.

B.

C.

D.

E.

88. Вказати електроннi ефекти карбо-
ксильної групи (-COOH) в молекулi бен-
зойної кислоти:

A. -I, -M
B. -I
C. +I, -M
D. +I
E. -I, +M

89. Виберiть сполуку, iз якої в одну
стадiю можна синтезувати ацетонiтрил
CH3�C ≡ N
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A. CH3�I
B. CH4
C. CH3�OH
D. C2H5�Cl
E. C6H5Cl

90.Який з наведених спиртiв при окиснен-
нi утворює ацетон?
CH3−C−CH3

‖
O

A.
CH3−CH−CH3

|
OH

B.

C. CH3 − CH2 − CH2 − OH
D. C2H5 − OH
E. CH3OH

91. З яким iз реагентiв за наведених умов
вiдбувається вiдновлення ненасичених
органiчних сполук?

A. H2, Ni, t
B. HNO3, p, t
C. NaOH , H2O
D. K2Cr2O7, H+

E. H2O, Hg2+, H+

92. Для якого класу органiчних сполук ха-
рактерна наявнiсть - C ≡ N групи?

A.Нiтрили
B.Амiни
C. Нiтросполуки
D. Спирти
E. Альдегiди

93. Через 20 хвилин пiсля порiзу шкi-
ри жiнка звернула увагу на те, що рана
не припиняє кровоточити. Недостатнiсть
якого вiтамiну спричиняє такий стан?

A. Вiтамiн К
B. Вiтамiн А
C. Вiтамiн D
D. Вiтамiн Е
E. Вiтамiн �12

94. При спiвставленнi пiдземних органiв
трав’янистих рослин впевнилися, що у
дводольних однорiчникiв переважає:

A. Система головного кореня
B. Система додаткових коренiв
C. Кореневище
D.Цибулина
E. Клубнецибулина

95. При таких хворобах як тиреотокси-
коз, туберкульоз та iн. посилюється ка-
таболiзм власних бiлкiв органiзму. Поси-

леним синтезом в печiнцi та екскрецiєю з
сечею якої сполуки супроводжується цей
процес?

A. Сечовина
B. Глюкоза
C.Ацетоновi тiла
D.Жирнi кислоти
E.Нуклеотиди

96. Бактерiї з часом набувають стiйкостi
до антибактерiальних засобiв. Чим об-
умовлена резистентнiсть у грампозитив-
них бактерiй до антибiотикiв пенiцилiно-
вого ряду?

A.Продукцiя β-лактамаз
B.Проникливiсть клiтинної стiнки
C.Активний синтез пептидоглiкану
D.Активний транспорт антибiотика
E. Синтез бiлкiв

97. У змивi з рук кухаря дитячого садка
виявлено кишкову паличку, актиномiце-
ти, стафiлококи, бацили, плiснявi гриби.
Наявнiсть яких мiкробiв свiдчить про фе-
кальне забруднення рук?

A. Кишкова паличка
B.Актиномiцети
C. Стафiлококи
D. Бацили
E.Плiснявi гриби

98. Вакцини - це препарати, отриманi з
бактерiй, вiрусiв та iнших мiкроорганi-
змiв, їх хiмiчних компонентiв, продуктiв
життєдiяльностi або штучним шляхом,
якi застосовуються для активної iмунiза-
цiї людей i тварин з метою профiлактики
i лiкування iнфекцiйних хвороб. Що мi-
стять атенуйованi вакцини?

A.Живi мiкроби
B. Убитi мiкроби
C.Анатоксин
D. Убитi мiкроби й анатоксин
E. Iмуноглобулiни

99. Константа швидкостi хiмiчної реакцiї
чисельно дорiвнює швидкостi реакцiї за
умови, що молярнi концентрацiї:

A. Реагентiв дорiвнюють одиницi
B. Реагентiв вiдрiзняються на одиницю
C.Продуктiв однаковi
D.Продуктiв вiдрiзняються на одиницю
E. -

100. При дослiдженнi багаторiчної лiкар-
ської рослини-напiвпаразита омели бiлої
виявлено, що її зародковий корiнець за-
глиблюється в тканини стебла вищої ро-
слини i доходить до провiдної системи.
Такий тип коренiв називається:
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A. Гаусторiї
B.Асимiляцiйнi коренi
C. Дихальнi коренi
D. Контрактильнi коренi
E. Повiтрянi коренi

101. Дурман звичайний має сухi, багато-
насiннi плоди, що утворенi з ценокарпно-
го гiнецею, якi розкриваються обламу-
ванням стулок. Це:

A. Коробочка
B. Багатолистянка
C. Стручок
D.Ценобiй
E. Гесперидiй

102. До бактерiологiної лабораторiї для
стерилiзацiї рiзних матерiалiв i iнстру-
ментiв використовують сухо-жаровий ме-
тод. Для яких з перерахованих об’єктiв
застосовують такий метод стерилiзацiї?

A. Склянi пробiрки
B. Гумовi рукавички
C. Простi поживнi середовища
D. Бактерiологiчнi петлi
E. Фiзiологiчний розчин

103. Для кiлькiсного визначення хлори-
дної та боратної кислот в їх сумiшi ме-
тодом потенцiометричного титрування
застосовують такий iндикаторний еле-
ктрод:

A. Скляний
B. Хлорсрiбний
C. Срiбний
D.Платиновий
E. Каломелевий

104. У жiнки 49-ти рокiв, яка тривалий
час страждає на цукровий дiабет, пiсля
введення iнсулiну виникли слабкiсть, блi-
дiсть обличчя, серцебиття, неспокiй, дво-
їння в очах, онiмiння губ i кiнчика язи-
ка. Рiвень глюкози кровi становив 2,5
ммоль/л. Яке ускладнення розвивається
у хворої?

A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперосмолярна кома
C. Гiперглiкемiчна кома
D. Гiперкетонемiчна кома
E. Уремiчна кома

105. У чоловiка 40-ка рокiв з виразковою
хворобою шлунка пiсля тривалого стану
спокою знов виникли ознаки хвороби. Як
треба квалiфiкувати такий перебiг хво-
роби?

A. Рецидив
B. Ремiсiя
C. Видужання
D. Латентний перiод
E.Продромальний перiод

106. У чоловiка 56-ти рокiв розвинулась
мегалобластна анемiя на фонi алкоголь-
ного цирозу печiнки. Дефiцит якого вiта-
мiну є основною причиною анемiї у цього
пацiєнта?

A.Фолiєва кислота
B. Лiпоєва кислота
C. Бiотин
D. Тiамiн
E.Пантотенова кислота

107. У чоловiка наявнi ознаки альбiнiзму:
бiляве волосся, висока чутливiсть до со-
нячного свiтла, зниження зору. Порушен-
ня обмiну якої амiнокислоти має мiсце у
пацiєнта?

A. Тирозин
B.Метiонiн
C.Пролiн
D. Гiстидин
E. Валiн

108. Пiд час морфологiчного аналiзу лис-
тка конвалiї звичайної звернули увагу на
те, що листова пластинка має широкое-
лiптичну форму, а численнi жилки прохо-
дять паралельно до її краю i з’єднуються
лише на верхiвцi листка. Як називається
цей тип жилкування?

A. Дугове
B.Паралельне
C.Пальчасте
D.Перистосiтчасте
E. Дихотомiчне

109. Андроцей квiтки Brassica oleracea
має шiсть тичинок, чотири з яких вну-
трiшнього кола довшi за двi, що у зов-
нiшньому колi. Як називають даний тип
андроцею?

A. Чотирисильний
B. Двосильний
C. Двобратнiй
D.Однобратнiй
E. Багатобратнiй

110. Провiзор вивчав властивостi окре-
мих класiв дисперсних систем - аерозолi.
Яке оптичне явище характерне для дано-
го класу дисперсних систем?

A. Свiтлорозсiяння
B. Свiтлопоглинання
C.Опалесценцiя
D. Свiтловiдбиття
E. Свiтлозаломлення
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111. У лабораторнiй та заводськiй пра-
ктицi видiляють та очищують ефiрнi олiї,
алкалоїди, антибiотики та iншi лiкарськi
речовини за допомогою селективних роз-
чинникiв. Цей процес називається:

A. Екстракцiя
B. Седиментацiя
C. Коагуляцiя
D.Флокуляцiя
E. Флотацiя

112. Золь ферум (III) гiдроксиду зарядже-
ний позитивно. Вкажiть йон, який має по
вiдношенню до нього найменший порiг
коагуляцiї:

A. SO2−
4

B. Cl−

C. Cu2+

D. Na+

E. J−

113. У хворого на iнфаркт мiокарда з ме-
тою профiлактики ускладнень були на-
значенi статини, iнгiбiтори синтезу холе-
стерину. Активнiсть якого ферменту во-
ни гальмують?

A. β-ГОМК-редуктаза
B. Гiдроксилаза
C. Лецитин-холестерин-ацилтрансфе-
раза
D. Естераза
E. Оксигеназа

114. Вкажiть стандартнi розчини, якi ви-
користовують в перманганатометрiї для
кiлькiсного визначення окисникiв мето-
дом зворотнього титрування:

A. Калiю перманганат, залiза (II) сульфат
B. Калiю дихромат, натрiю тiосульфат
C. Калiю бромат, натрiю тiосульфат
D. Калiю йодат, натрiю тiосульфат
E. Церiю (IV) сульфат, залiза (II) сульфат

115. У циклi трикарбонових кислот вiд-
бувається субстратне фосфорилювання.
Яка сполука вступає до такої реакцiї?

A. Сукцинiл-коензим А
B. α-кетоглутарат
C. Ацетил-коензим А
D. Сукцинат
E. Малат

116. Багато хвороб лiкарських рослин
спричиняють бактерiї роду Pseudomonas.
Оберiть серед наведених бактерiй тi, що
належать до цього роду:

A. Синьогнiйна паличка
B. Кишкова паличка
C.Протей
D.Мiкоплазма
E.Мiкрококи

117. Стрептомiцин та iншi амiноглiко-
зиди, зв’язуючись з 30S-субодиницею
рибосом, попереджують приєднання
формiлметiонiл-тРНК. Який процес по-
рушується внаслiдок цього ефекту?

A. Iнiцiацiя трансляцiї
B. Термiнацiя трансляцiї
C. Iнiцiацiя транскрипцiї
D. Термiнацiя транскрипцiї
E. Iнiцiацiя реплiкацiї

118. Виготовлення iн’єкцiйних розчинiв у
аптечних умовах вимагає контролю за
якiстю їх стерилiзацiї. Що помiщають у
стерилiзацiйну камеру автоклава для за-
безпечення цього контролю?

A.Ампула зi спорами мiкробiв
B.Ампула з культурою стафiлокока
C.Ампула з культурою кишкової палички
D.Ампула iз спорами грибiв
E.Ампула з вiрусами

119.У чоловiка виявлено гiповiтамiноз вi-
тамiну РР. Вживання якої амiнокислоти з
їжею частково компенсує потреби орга-
нiзму хворого у вiтамiнi PP?

A. Триптофан
B.Фенiлаланiн
C. Валiн
D.Аргiнiн
E.Метiонiн

120. В дитячу лiкарню госпiталiзова-
но хвору дитину з синдромом ”ошпа-
реної шкiри”. З вмiсту пухирiв видiлено
Staphylococcus aureus. Який з факторiв
вiрулентностi спричиняє вiдшарування i
некроз епiдермiсу?

A. Ексфолiатини
B. Ентеротоксини
C. Гемолiзини
D. Токсин синдрому токсичного шоку
E. Гiалуронiдаза

121. Назвiть приклад надземних видозмiн
пагона, якi розвиваються з бiчних бру-
ньок, знаходяться у пазухах листкiв, або у
суцвiттях та беруть участь у вегетативно-
му розмноженнi:

A.Повiтрянi цибулини
B.Надземнi бульби
C. Кладодiї
D. Вусики
E. Колючки

122. Визначення масової частки фарма-
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цевтичних препаратiв, якi мiстять аро-
матичну амiногрупу проводять методом
нiтритометрiї. Який зовнiшнiй iндикатор
при цьому використовується?

A.Йодидкрохмальний папiрець
B.Метиленовий червоний
C. Ерiохром чорний Т
D.Фенолфталеїн
E. Еозин

123. У пацiєнта жовтушнiсть шкiрних по-
кривiв, у кровi збiльшений вмiст непря-
мого бiлiрубiну, в сечi не виявлений пря-
мий бiлiрубiн. Уробiлiн в сечi i стеркобi-
лiн в калi наявнi у значнiй кiлькостi. Вка-
жiть патологiю, для якої характернi данi
ознаки:

A. Гемолiтична жовтяниця
B.Обтурацiйна жовтяниця
C. Жовтяниця новонароджених
D.Паренхiматозна жовтяниця
E. Атеросклероз

124. У плазмi кровi у пацiєнта, що скар-
житься на болi в дрiбних суглобах, ви-
явлено пiдвищення концентрацiї сечової
кислоти. З якою патологiєю пов’язанi да-
нi змiни?

A.Подагра
B.Цукровий дiабет
C. Фенiлкетонурiя
D. Синдром Леша-Нiхана
E. Нецукровий дiабет

125. При дослiдженнi деревини хвойної
рослини встановлено, що вона складає-
ться з клiтин iз загостреними кiнцями i
здерев’янiлими оболонками, якi мають
облямованi пори. Отже, ця тканина хвой-
них представлена лише:

A. Трахеїдами
B. Судинами
C. Ситовидними трубками
D. Клiтинами-супутницями
E. Луб’яними волокнами

126. Вiночок зигоморфної двостатевої
квiтки складається з 5 пелюсток, най-
бiльша з яких - парус, двi бiчнi - весла i
двi, що зростаються, утворюють човник.
Вкажiть назву описаного вiночка, що ха-
рактеризує лiкарськi рослини родини Бо-
бових:

A.Метеликоподiбний
B. Язичковий
C. Колесоподiбний
D. Лiйкоподiбний
E. Трубчастий

127. В методi визначення строку прида-
тностi лiкарського препарату роблять

припущення, що реакцiя розкладу лiкар-
ської речовини є реакцiєю такого поряд-
ку:

A.Першого
B. Дробового
C. Третього
D.Нульового
E. -

128. Якi iони мають максимальну коагу-
люючу дiю при додаваннi до позитивно
заряджених золей?

A. PO3−
4

B. Al3+; Fe3+

C. K+; Na+

D. SO2−
4

E. Cl−

129. Однаковий аналiтичний ефект спо-
стерiгають при взаємодiї NO−

3 та NO−
2 -

iонiв з:

A. Дифенiламiном i концентрованою
H2SO4
B. РозчиномKMnO4
C. Розчином I2 у KI
D. Розчином AgNO3
E. Розчином BaCl2

130. У дитини, хворої на фенiлкетонурiю,
вiдзначають неприємний ”мишиний” за-
пах, вiдставання у зростi, розумова вiдста-
лiсть. З пiдвищеною концентрацiєю якої
речовини в кровi пов’язанi цi симптоми?

A.Фенiлпiровиноградна кислота
B. Глюкоза
C. Холестерин
D.Адреналiн
E. Сечова кислота

131. При дослiдженi п’яти гербарних
зразкiв лiкарських рослин було визначе-
но, що одна з них належать до родини
Fabaceae, а саме:

A. Ononis arvensis
B. Atropa belladonna
C. Hyoscyamus niger
D. Datura stramonium
E. Solanum dulcamara

132. До мiкрокристалоскопiчних реакцiй
виявлення iону калiю вiдноситься реакцiя
з:

A. Гексанiтрокупратом свинцю (II) натрiю
B.Натрiю гiдротартратом
C.Натрiю гексанiтрокобальтатом
D.Натрiю тетрафенiлборатом
E. Реакцiя забарвлення полум’я

133.Емульсiї, якi мiстять менше, нiж 0,1%
(за об’ємом) дисперсної фази вiдносяться
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до:

A. Розведених
B. Концентрованих
C. Висококонцентрованих
D. Типу вода-олiя
E. Типу олiя-вода

134. Студент поступив до iнфекцiйного
вiддiлення лiкарнi у важкому станi. Дiа-
гноз: ”дифтерiя зiву токсична”. Який пре-
парат слiд негайно ввести хворому з ме-
тою специфiчного лiкування i попере-
дження ускладнень?

A.Протидифтерiйна сироватка
B. Асоцiйована коклюшно-дифтерiйно-
правцева вакцина
C. Анатоксин протидифтерiйний
D.Антибiотик групи пенiцилiну
E. -

135.Хворий поступив до клiнiки зi скарга-
ми на загальну слабкiсть, головний бiль,
бiль у поперековiй дiлянцi тiла, набря-
ки обличчя та кiнцiвок. В аналiзi сечi:
протеїнурiя, гематурiя, цилiндрурiя. Що
є провiдним патогенетичним механiзмом
набрякiв при гломерулонефритi?

A. Зниження онкотичного тиску кровi
B.Пiдвищення судинної проникливостi
C. Пiдвищення гiдродинамiчного тиску
кровi
D.Порушення гормонального балансу
E. Порушення лiмфовiдтоку

136. Чоловiк 42-х рокiв скаржиться на го-
стрий бiль у животi, судоми, порушення
зору. У його родичiв спостерiгаються по-
дiбнi симптоми. Сеча червоного кольору.
Був госпiталiзований з дiагнозом: гостра
перемiжна порфiрiя. Порушення синтезу
якої сполуки може бути причиною захво-
рювання?

A. Гем
B. Iнсулiн
C. Жовчнi кислоти
D.Простагландини
E. Колаген

137. Кропива дводомна, хмiль звичайний,
бузина чорна належать до рослин, якi по-
требують великої кiлькостi азоту в ґрун-
тi, тобто вони:

A.Нiтрофiли
B.Нiтрофоби
C. Кальцефiли
D. Кальцефоби
E. Галофiти

138. В експериментi у венi брижi жаби
спричинили утворення тромбу за допомо-
гою кришталика кухонної солi. Якi про-
цеси зумовили перебiг першої фази тром-

боутворення?

A. Адгезiя, агрегацiя, аглютинацiя тром-
боцитiв
B. Утворення активного тромбопластину
C. Утворення тромбiну
D. Утворення фiбрину-мономеру
E. Утворення фiбрину-полiмеру

139. При гiперфункцiї тиреоїдних гормо-
нiв лiкар призначив Мерказолiл. Iнгiбу-
вання якого ферменту синтезу йодтиро-
нiнiв вiдбувається?

A.Йодидпероксидаза
B.Ароматаза
C. Редуктаза
D. Декарбоксилаза
E.Амiнотрансфераза

140. Хворiй призначили лiкарський пре-
парат, який має антибактерiальну дiю по
вiдношенню до мiкобактерiй туберкульо-
зу. Який препарат використовується в те-
рапiї туберкульозу та є антивiтамiном пi-
ридоксину?

A. Iзонiазид
B. Гепарин
C. Бiсептол
D. Стрептомiцин
E. Стрептоцид

141.Як снодiйнi засоби застосовують бар-
бiтурати. Цi речовини, подiбно до ротено-
ну, є iнгiбiторами тканинного дихання. На
рiвнi якого комплексу вiдбувається галь-
мування дихального ланцюга пiд дiєю цих
сполук?

A.НАДН-коензим Q-редуктаза
B.Цитохромоксидаза
C.Цитохром-С-редуктаза
D.АТФ-синтетаза
E. Сукцинатдегiдрогеназа

142. Для проникнення в тканини органi-
зму i поширення в них патогеннi мiкро-
органiзми продукують рiзноманiтнi фер-
менти. Виберiть цi ферменти серед пере-
рахованих:

A. Гiалуронiдаза, лецитиназа
B. Лiаза, лiгаза
C. Трансфераза, нуклеаза
D.Оксидаза, каталаза
E. Естераза, протеаза

143.При iнфарктi мiокарда була проведе-
на нейролептанальгезiя. Який препарат з
групи нейролептикiв найчастiше застосо-
вується спiльно з фентанiлом?
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A. Дроперидол
B. Етаперазин
C. Левомепромазин
D. Клозапiн
E. Сульпiрид

144. При тривалому застосуваннi фено-
барбiталу у хворого з епiлепсiєю розви-
нулася толерантнiсть до препарату. Що
лежить в основi розвитку даного явища?

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

145. Який побiчний ефект характерний
для каптоприлу?

A. Сухий кашель
B.Пiдвищення артерiального тиску
C. Гiперглiкемiя
D.Порушення ритму серця
E. Гiпокалiємiя

146. При лiкуваннi хронiчної серцевої не-
достатностi дигiтоксином у хворого з’я-
вилися ознаки iнтоксикацiї цим препара-
том. Лiкар призначив унiтiол. Пояснiть, у
чому заключається механiзм дiї унiтiолу
при iнтоксикацiї серцевими глiкозидами?

A. Вiдновлення активностiK+, Na+-АТФ-
азы
B. Зв’язування iонiв кальцiю
C. Пiдвищення рiвня натрiю у кардiомiо-
цитах
D. Пiдвищення проникностi для калiю у
кардiомiоцитах
E. Зв’язування глiкозиду у комплексну
сполуку

147. Хворий похилого вiку страждає на
закреп, в основi якого лежить гiпотонiя
товстого кишечника. Який препарат слiд
призначити хворому?

A. Бiсакодил
B.Натрiю сульфат
C. Касторову олiю
D.Атропiну сульфат
E. Новокаїнамiд

148. У процесi фармакотерапiї бронхiту
у хворого виникли диспептичнi розлади,
фотодерматит, порушення функцiї печiн-
ки. Який препарат мiг спричинити цi яви-
ща?

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

149. Для зняття запалення та больового

синдрому лiкар призначив лiкарський за-
сiб, що належить до групи НПЗЗ. Вка-
жiть цей засiб:

A. Диклофенак натрiю
B. Глiбенкламiд
C. Лоратадин
D.Преднiзолон
E. Кальцiю хлорид

150. Мiкроорганiзми, що попадають з
навколишнього середовища в кров та iн-
шi бiологiчнi середовища, мають нега-
тивний заряд поверхнi. Якi поверхнево-
активнi речовини використовують в яко-
стi бактерицидних засобiв для пригнiчен-
ня дiяльностi мiкроорганiзмiв?

A. Катiонактивнi
B.Анiонактивнi
C. Лiофiльнi
D. Лiофобнi
E.Мiцелярнi

151. Зробили посiв готового лiкарського
засобу (ГЛЗ) на середовище Сабуро, пi-
сля чого iнкубували при 22oC впродовж
5-ти дiб. Дане поживне середовище було
використано з метою визначення:

A. Кiлькостi плiснявих i дрiжджових гри-
бiв
B. Загального числа бактерiй
C.Присутностi E. coli
D.Присутностi S. aureus
E.Присутностi Salmonella

152. Друга фаза знешкодження токси-
чних речовин здiйснюється шляхом при-
єднання до їхнiх функцiональних груп
певних хiмiчних сполук. Виберiть одну з
них:

A. Глюкуронова кислота
B. Вищi жирнi кислоти
C. Холестерин
D. Глюкоза
E.Пiруват

153. Жирнi кислоти мають надходити до
мiтохондрiй, де вiдбувається їх окиснен-
ня. Назвiть вiтамiноподiбну речовину, що
бере участь у транспортi жирних кислот
через мембрану мiтохондрiї:

A. Карнiтин
B. Холiн
C. Бiотин
D.Пантотенова кислота
E.Фолiєва кислота

154. У дитини 5-ти рокiв через 1-4 годи-
ни пiсля вживання молока вiдзначаються
здуття живота, спастичнi болi i пронос.
Вказана симптоматика зумовлена неста-
чею ферментiв, що розщеплюють:
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A. Лактозу
B. Глюкозу
C. Мальтозу
D. Сахарозу
E. Фруктозу

155. Титрування за методом Фаянса-
Ходакова з флуоресцеїном проводять в
iнтервалi pH середовища:

A. 7-10
B. 1-3
C. 3-5
D. 5-7
E. 10-13

156. До якого типу вiдноситься електрод
складений за схемою Red, Ox, H+ | Pt?

A. Складний редокс електрод
B.Йонселективний електрод
C. Електрод другого роду
D. Електрод першого роду
E. Газовий електрод

157. Рослина з прямостоячим стеблом, у
якої вiд кожного вузла вiдходить тiльки
один лист. Яке листкорозташування ха-
рактерне для даної рослини?

A. Чергове
B. Супротивне
C. Мутовчасте
D. Дихотомiчне
E. Паралельне

158. Фiтопатогени представленi рiзни-
ми мiкроорганiзмами: бактерiями, гри-
бами, актиномiцетами, вiрусами. Назвiть
основне мiсцеперебування фiтопатогенiв
в природi:

A. Ґрунт
B. Вода
C. Повiтря
D. Частини рослин
E. Судина система рослини

159. Пiд час ультразвукового обстежен-
ня у пацiєнтки дiагностовано двобiчний
стеноз ниркових артерiй атеросклероти-
чного генезу. Вкажiть бiологiчно активну
речовину, збiльшена секрецiя якої є клю-
човою ланкою патогенезу артерiальної
гiпертензiї у даному випадку:

A. Ренiн
B. Кортизол
C. Вазопресин
D.Норадреналiн
E. Тироксин

160. В якому розчиннику мiцела колої-
дної ПАР матиме наступну будову: по-
лярнi групи оберненi в бiк розчинника, а

радикали - всередину мiцели?

A. Вода
B. Толуол
C. Бензол
D. Тетрахлорметан
E. Сiрковуглец

161. Якi катiони V аналiтичної групи вiд-
криваються реакцiєю гiдролiзу?

A. Стибiю та бiсмуту
B.Манґану
C.Феруму (II)
D.Магнiю
E.Феруму (III)

162. До розчину, в якому знаходяться анi-
они I аналiтичної групи, додали розчин
магнезiальної сумiшi. Утворився бiлий
кристалiчний осад. Наявнiсть яких анiо-
нiв обумовлює такий аналiтичний ефект?

A. PO3�
4 та AsO3−

4

B. AsO3−
3

C. S2O
2�
3

D. SO2�
3

E. C2O
2�
4

163. Альбумiн, бiлки сироватки кровi, пе-
псиншлункового соку утворюються з ма-
кромолекул полiпептидних ланцюгiв, що
з’єднуються водневими зв’язками у гiдро-
фiльнi сфери. Цi бiлки мають назву:

A. Глобулярнi
B.Фiбрилярнi
C. Структурнi
D. Синтетичнi
E.Штучнi

164. Яка група препаратiв має най-
бiльш виражений судинорозширюваль-
ний ефект, мало впливає на провiдну си-
стему серця та скоротливу активнiсть мi-
окарду:

A.Похiднi дигiдропiридинiв
B.Похiднi фенiлалкiламiнiв
C.Похiднi бензодiазепiнiв
D.Препарати сульфонiлсечовини
E. β-адреномiметики

165. Породiллi для знеболювання поло-
гiв вирiшено призначити наркотичний
анальгетик. Який препарат показаний?

A.Промедол
B.Морфiн
C.Омнопон
D. Кодеїн
E.Фентанiл

166.У пацiєнтки, яка пiд час вагiтностi (5-
10 тиждень) приймала для лiкування епi-
лепсiї натрiю вальпроат, народилась ди-
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тина з патологiєю хребта (спiна бiфiда).
Яка побiчна дiя препарату стала причи-
ною вади розвитку?

A. Тератогенна
B.Мутагенна
C. Ембрiотоксична
D.Фетотоксична
E. Сенсибiлiзувальна

167. Хворому з гострим бронхiтом при-
значено вiдхаркувальний засiб, пiсля при-
йому якого виник бронхоспазм. Який з
перерахованих препаратiв мiг викликати
даний побiчний ефект?

A.Ацетилцистеїн
B. Сальбутамол
C. Валiдол
D.Платифiлiн
E. Лiбексин

168. До аптеки за лiками звернувся хво-
рий. Раптово йому стало погано: з’явило-
ся серцебиття, прискорений пульс i бiль
у грудях, який за декiлька хвилин поши-
рився в лiву половину голови та пiд лiву
лопатку. Про яке захворювання слiд ду-
мати в першу чергу?

A. Iшемiчна хвороба серця
B. Виразкова хвороба шлунка
C. Дисфагiя
D.Пневмонiя
E. Нейроциркуляторна дистонiя

169. Тривале використання антибактерi-
альних засобiв з широким спектром дiї
для пацiєнта закiнчилось госпiталiзацiєю
з дiагнозом: кандидоз. Яка побiчна реа-
кцiя антибiотикотерапiї виникла у хворо-
го?

A. Дисбiоз
B. Ендотоксична реакцiя
C. Токсична реакцiя
D.Алергiчна реакцiя
E. Формування резистентних штамiв
мiкроорганiзмiв

170. Хворому 37-ми рокiв з метою ком-
плексного лiкування виразкової хворо-
би шлунка було призначено препарат,
що знижує кислотнiсть шлункового со-
ку, iнгiбуєH+,K+-АТФ-азу, знижує об’єм
шлункової секрецiї i видiлення пепсино-
гену. Вiдноситься до пролiкiв. Назвiть
препарат:

A.Омепразол
B.Фамотидин
C. Гастроцепiн
D. Ранiтидин
E. Фосфалюгель

171.Культурна рослина з зеленими ягодо-

подiбними плодами та пiдземними видо-
змiнами пагона - бульбами. Отже визна-
чена рослина:

A. Solanum tuberosum
B. Соnvalaria majalis
C. Polygonatum odoratum
D. Atropa belladonna
E. Solanum lycopersicum

172. При мiкроскопiчному дослiдженнi
мезофiлу конвалiї звичайної, були вияв-
ленi подовженi, вузькi, призматичнi кри-
стали iз загостреними кiнцями. Це:

A. Стилоїди
B. Друзи
C. Кристалiчний пiсок
D.Цистолiти
E. Perigonium

173. Для визначення статi квiтки студен-
там потрiбно виявити наявнiсть:

A. Тичинок i маточок
B. Чашечки i вiночка
C. Квiтконiжки i квiтколожа
D. Симетрiї
E. Кольору i опушення

174. Лiкар призначив хворому з хронi-
чним гепатитом рослинний препарат, що
мiстить суму флавоноїдiв розторопшi
плямистої. Гепатопротектор стимулює
синтез бiлка, нормалiзує обмiн фосфо-
лiпiдiв, є антиоксидантом. Визначте пре-
парат:

A. Силiмарин
B. Есенцiале
C. Галстена
D. Тiотриазолiн
E. Урсодезоксихолева кислота

175. Фармацевтичне пiдприємство виро-
бляє лiкарський препарат, що є антибiо-
тиком тваринного походження. Вкажiть
його серед перерахованих препаратiв:

A. Лiзоцим
B. Грамiцидин
C.Новобiоцин
D.Фазеолiн
E. Хлорамфенiкол

176. Хворому протягом тижня вводили
препарат теофiлiн - iнгiбiтор фосфодiе-
стерази цАМФ. Дiя якого гормону може
посилитися на фонi такого лiкування та
призвести до гiперглiкемiї?

A. Глюкагон
B. Тестостерон
C.Альдостерон
D. Iнсулiн
E. Естрадiол



Крок 1 Фармацiя (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2015 рiк 19

177. При виявленнi анiонiв у розчинi дро-
бним методом провели реакцiю з хлори-
дом Феруму (III) в кислому середовищi,
з’явилося червоно-фiолетове забарвлен-
ня розчину. Який анiон обумовив цей ана-
лiтичний ефект?

A. Салiцилат
B. Хлорид
C. Нiтрат
D. Бромат
E. Фосфат

178. У померлої людини у мазках-
вiдбитках зрiзiв мозку i слинних залоз, за-
барвлених за методом Манна, виявленнi
тiльця Бабеша-Негрi. Яке захворювання
пiдтверджують цi результати?

A. Сказ
B. Грип
C. Паротит
D.Парагрип
E. Енцефалiт

179. Препарати колоїдного срiбла - про-
таргол i коларгол, крiм дiючої речовини
мiстять сполуки бiлкової природи. Яку
функцiю виконують бiлки в цих препара-
тах?

A. Захист колоїдного розчину вiд коагу-
ляцiї
B. Збiльшення термiну зберiгання
C. Послаблення побiчної дiї
D.Покращення технологiї препарату
E. Посилення бактерицидної дiї срiбла

180. Адреномiметичнi засоби подiляють
на неселективнi та селективнi. Який пре-
парат є агонiстом β2-адренорецепторiв, i
застосовується при бронхiальнiй астмi?

A. Сальбутамол
B.Метопролол
C. Атенолол
D.Анаприлiн
E. Небiволол

181. До лiкаря звернувся пацiєнт 25-ти ро-
кiв з термiчними опiками II ступеню важ-
костi. Об’єктивно: на верхнiх кiнцiвках
великi пухирi заповненi прозорим ексуда-
том, що складається переважно з води та
альбумiнiв, мiстить поодинокi лейкоцити.
Назвiть вид ексудату:

A. Серозний
B. Катаральний (слизуватий)
C. Фiбринозний
D. Гнiйний
E. Геморагiчний

182. Насiння бобової культури мiстить
бiлки та жирну олiю. Це:

A. Соя щетиниста
B. Чорниця звичайна
C. Гiрчиця бiла
D.Астрагал шерстистоквiтковий
E. Дурман звичайний

183. Кореневище виду родини айстро-
вi багатоголове, м’ясисте, з лiзигенними
вмiстищами, накопичує iнулiн. Такий пiд-
земний орган має:

A.Оман високий
B. Блекота чорна
C.Наперстянка великоквiткова
D. Горобина звичайна
E. Соняшник однорiчний

184. Який препарат використовують у
схемах лiкування виразкової хвороби для
знищення хелiкобактер пiлорi?

A. Кларитромiцин
B. Тiєнам
C. Бiсептол
D. Хлоридин
E. Сульфален

185. До розчину, що дослiджують додали
розчин натрiю гiдроксиду. Випав бiлий
осад, який побурiв. Це свiдчить про при-
сутнiсть у розчинi:

A. Катiонiв манґану (II)
B. Катiонiв плюмбуму (II)
C. Катiонiв калiю
D. Катiонiв кальцiю
E. Катiонiв барiю

186. Для якої групи лiкарських засобiв ха-
рактерна побiчна дiя у виглядi лiкарської
залежностi?

A.Психоседативнi засоби
B. Холiноблокуючi
C.Адренергiчнi
D. Сечогiннi
E.Проблювотнi

187. Деякi лiкарськi препарати є колої-
дними розчинами. Який розмiр часточок
дисперсної фази вiдповiдає колоїдному
ступеню дисперсностi?

A. 10−7 − 10−9 м
B. 10−5 − 10−7 м
C. 10−10 − 10−11 м
D. 10−5 − 10−3 м
E. >10−3 м

188. Дiльничним лiкарем було рекомен-
довано приймання iнтерферону для про-
фiлактики грипу. Який механiзм дiї дано-
го препарату?
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A. Блокує синтез вiрусних бiлкiв
B. Блокує роздягання вiрусу
C. Гальмує вихiд вiрiонiв з клiтини
D. Попереджує адсорбцiю вiрусу на реце-
пторах клiтини
E. Порушує процес збирання вiрусу

189. Який катiон дозволяє вiдкрити Ре-
актив Чугаєва?

A. Ni2+

B. Ca2+

C. �+

D. Mn2+

E. Co2+

190. Монокарпний сухий багатонасiнний
плiд розкривається по черевному шву.
Це:

A. Листянка
B. Бiб
C. Горiшок
D. Кiстянка
E. Коробочка

191. Визначення солей Арґентуму титру-
ванням амонiй тiоцiанатом проводять в
присутностi iндикатора:

A. (NH4)Fe(SO4)2
B. FeSO4
C. FeCl2
D. (NH4)2SO4
E. NH4SCN

192.У пацiєнта 67-ми рокiв внаслiдок iше-
мiчного iнсульту з’явилося ослаблення
рухiв лiвої ноги. Як називається такий
стан?

A.Парез
B.Паралiч
C. Мiастенiя
D. Гiперкiнезiя
E. Тремор

193. Хворий 32-х рокiв iз пухлиною мо-
зочка поступив у приймальне вiддiлення
лiкарнi. У нього спостерiгається атаксiя,
яка характеризується:

A.Порушенням координацiї рухiв
B. Неконтрольованим скороченням ске-
летних м’язiв
C. Пiдвищенням м’язового тонусу
D.Наявнiстю патологiчних рефлексiв
E. Нерiвномiрнiстю рухiв за силою i на-
прямком

194. Хворому з тривожним розладом лi-
кар призначив дiазепам. Який фармако-
логiчнiй ефект препарату зумовлює таке
показання?

A.Анксiолiтичний
B.Протисудомний
C.Протизапальний
D.Антиангiнальний
E. Гiпотензивний

195. Чоловiк 40-ка рокiв пiсля важкої
черепно-мозкової травми почав стрiмко
набирати вагу. На момент огляду маса
тiла хворого становила 125 кг при ростi
175 см. Який вид ожирiння за механiзмом
розвитку найiмовiрнiше спостерiгається
у хворого?

A.Церебральне
B.Алiментарне
C. Гормональне
D. Спадкове
E. -

196. Визначте параметри, якi характери-
зують чутливiсть аналiтичної реакцiї:

A. Всi зазначенi параметри
B. Мiнiмальний об’єм гранично розведе-
ного розчину
C. Граничне розведення
D. Вiдкриваний мiнiмум
E. Гранична концентрацiя

197. Назва нижче наведеного вуглеводню
за систематичною номенклатурою:

A. 5,6,6-Триметил-1-гептен
B. 2,2,3-Триметил-6-гептен
C. 5-Третбутил-1-гексен
D. 2-Третбутил-5-гексен
E. 2,2,3-Триметил-6-гексен

198. Реакцiя М.I. Коновалова - це:

A. ��4 + HNO3�. = CH3NO2 + H2O
B. ��4 + H2SO4 = CH3SO2OH + H2O
C. 2�2�5Cl + 2Na = C4H10 + 2NaCl
D. �6�6 + HNO3�. = C6H5NO2 + H2O
E. ��4 + Cl2 = CH3Cl + HCl

199. До якого атома Карбону пент-1-ену
приєднається атом Гiдрогену при еле-
ктрофiльному приєднаннi бромоводню?
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A. С1
B. С2
C. С3
D. С4
E. С5

200. Для того, щоб вiдрiзнити хiмiчним
шляхом глiцерин вiд етиленглiколю,

треба використати:

A. KHSO4
B. CuOH
C. Cu(OH)2
D. NaOH
E. NaCl
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А    зсув   сдвиг   пригнічувати угнетать 
аргентум   серебро   І    придатний пригодный  
арсен мышьяк   істотний существенный   прилисток прилистник 
Б    К    прискорювати  ускорять 
багаторазовий  многократный   карбон углерод   притаманний  присущий 
багатошаровий  многослойный   квітка цветок     продих  устьице   
блукаючий блуждающий   китиця кисть     променевий лучевой   
блювання рвота   кількісний     количественный       пронос  понос 
брунечка      почечка    кільчастий мутовчатый   псування порча   
брунька       почка   ковтання глотание   Р  
бульбашки пузырьки   колірний цветовой   рівняння уравнение 
буркун     донник    комаха насекомое   рогівка роговица  
В    конвалія ландыш   роз’єднувати  разобщать 
вапняний  известковый     корок  пробка     розведений  разбавленный  
взаємодія  взаимодействие     кошик корзинка    розтруб раструб   
вибірковий избирательный   кришталик хрусталик    рясний  обильный 
вибуховий  взрывной   крововилив кровоизлияние   С  
вивільнення освобождение   Л    свербіж, свербіння зуд    
виготовлення изготовление   ланка звено   самочинний самопроизвольный 
відбиття  отражение    ланцюг цепь   свідомість сознание 
відмітний  отличительный   лужний щелочной   середовище среда 
відновлення   восстановление    лусочка чешуйка    сечовина  мочевина 
відновник  восстановитель   лущення  шелушение    сирнистий   творожистый 
відтворення  воспроизведение   М    сироватка сыворотка 
відторгнення  отторжение    манган марганец   сірчана серная 
відхаркувальний  отхаркивающий    маточка пестик   сірчиста сернистая 
віночок  венчик   межа граница   сказ бешенство 
властивість свойство    меркурій ртуть   скупчення скопление     
вмістище вместилище    миттєвий мгновенный     слань слоевище 
всисний всасывательный   міжвузловина междоузлие    слина слюна 
всмоктування  всасывание   молочник млечник     смужка  полоска 
вуглеводень   углеводород    Н    снодійне снотворное 
Г    набрякати набухать, отекать   соковитий  сочный 
галуження  ветвление   набутий приобретенный   соняшник подсолнечник 
гальмування торможение    надлишок  избыток   сочевички чечевички   
гідроген водород   насичений насыщенный   спадковий наследственный 
голкоподібний игловидный   насіння семя      сполука  соединение 
голонасінний голосеменной     натяг  натяжение   сталий постоянный 
гомілка голень   негайний немедленный   стан  состояние 
горіх орех   недостатність  недостаточность    стегновий   бедренный 
грунт почва   неїстівний несъедобный     стрибок  прыжок 
густина   плотность   нирець ныряльщик     стулка   створка 
Д    нирковий почечный   судинний сосудистый   
дзеркало зеркало   нітроген   азот   сульфатний серный 
дихальний дыхательный    нудота тошнота   сульфур сера 
добуток произведение   нюховий  обонятельный    сумнівний сомнительный 
довільний  произвольный   О    сутінки сумерки 
доводити доказывать   обертання  вращение   суцвіття соцветие 
додавання добавление   обличчя лицо   Т  
домішка примесь   обмежений ограниченный   тваринний животный 
допоміжний вспомогательный   одностатевий однополовой   твердість жёсткость 
драбинчастий лестничный   окисник  окислитель    темрява  темнота 
драглі студень      оперізуючий   опоясывающий   тимчасовий  временный  
дратівливість раздражительность   оплодень   околоплодие    травлення  пищеварение    
Є    осад осадок   тривалий длительный 
ємність  ёмкость   отруєння отравление   У  
Ж    оцтовий  уксусный   увага внимание 
життездатність   жизнеспособность   очний  глазной   ураження поражение  
життєвий жизненный   П    утворення образование 
жовтяниця желтуха   пагон побег   Ф  
З    пальник  горелка     ферум, залізо  железо 
забарвлення  окраска   папороть папоротник   Х  
забруднений загрязнённый   парасолька зонтик   харкотиння  мокрота  
забруднювач загрязнитель    пелюстка лепесток   хитавиця   качка 
завійка завиток   перебіг протекание    хребет позвоночник 
задишка одышка     передсердя предсердие   Ч  
залишковий остаточный      перисторозсічений перисторассеченный   частинка частица 
заломлення   преломление   півмісяцевий полулунный   частка доля 
замісний заместительный    підстава   основание   червоний красный 
занурення погружение   підшлунковий поджелудочный   черевний брюшной   
запалення воспаление   піхва   влагалище    чіпкий   цепкий 
запаморочення головокружение   плівчастий  плёнчатый   Ш  
заселеність обсеменённость   плюмбум свинец   шаруватий слоистый 
захисний защитный   плямистість пятнистость   шипшина шиповник 
звивистий извитой   поглинання поглощение   штучний искусственный   
згортання свёртывание   поділ  деление     Щ  
здерев’янілий  одревесневший   поживний питательный    щавлевий щавелевый 
зіниця  зрачок   поодинокий  единичный   щеплення прививка 
зіткнення столкновение    полегшений облегчённый   Я  
злоякісний злокачественный   попередник   предшественник   яєчня яичница 
 


