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1. Хворому з гiпертензивною кри-
зою ввели внутрiшньовенно клофелiн.
Який механiзм лежить в основi антигi-
пертензивної дiї клофелiну?

A. Стимуляцiя центральних пресина-
птичних α2-адренорецепторiв
B. Блокада периферичних α1-
адренорецепторiв
C. Блокада β-адренорецепторiв
D. Блокада H-холiнорецепторiв веге-
тативних ганглiїв
E. Пряма мiотропна дiя на судини

2. У реанiмацiйному вiддiленнi зна-
ходиться постраждалий у ДТП. Об’є-
ктивно: постраждалий непритомний,
АТ- 90/60 мм рт.ст., у кровi високий
вмiст креатинiну i сечовини, добовий
дiурез - 80 мл. Дайте характеристику
добового дiурезу у постраждалого:

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

3. В хiмiчну лабораторiю надiйшов
препарат, який є сумiшшю глюкози i
маннози. Для iдентифiкацiї цих речо-
вин в сумiшi можна використати ме-
тод:

A. Хроматографiї в тонкому шарi
сорбенту
B. Поляриметрiї
C. Спектрофотометрiї
D. Полярографiї
E. Амперометричного титрування

4. Мiкроскопiчними дослiдженнями
епiдерми листкiв рослин родини Глу-
хокропивовi (Губоцвiтнi) встановле-
но, що обидвi побiчнi клiтини проди-
хiв розташованi перпендикулярно до
продихової щiлини. Такий продиховий
апарат:

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

5.Потовщення стебла здiйснюється за
рахунок функцiонування таких стру-
ктур:

A. Латеральнi меристеми
B. Апiкальнi меристеми
C. Раневi меристеми
D. Iнтеркалярнi меристеми
E. Ендодерма

6. У пацiєнта виникла анурiя. Вели-
чина артерiального тиску становить
50/20 мм рт.ст. Порушення якого про-
цесу сечоутворення стало причиною
рiзкого зниження сечовидiлення?

A. Клубочкова фiльтрацiя
B. Облiгатна реабсорбцiя
C.Факультативна реабсорбцiя
D. Канальцева секрецiя
E. -

7. В отрутi змiй мiститься речовина,
яка при потрапляннi в органiзм люди-
ни викликає гемолiз еритроцитiв. При
аналiзi 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

8. Сульфанiламiднi препарати у своїй
структурi мають первинну аромати-
чну амiногрупу. Вкажiть метод кiлькi-
сного визначення цих сполук:

A. Нiтритометрiя
B. Йодометрiя
C. Дихроматометрiя
D. Перманганатометрiя
E.Церiметрiя

9.Виживаннюмiкробiв в об’єктах нав-
колишнього середовища сприяє спо-
роутворення. Мiкроорганiзми якого
роду з нижчеперерахованих є споро-
утворюючими?

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

10. Уявнi ступенi дисоцiацiї наведених
нижче електролiтiв у 0,01 М водному
розчинi однаковi. Вкажiть речовину,
розчин якої має найвищу температуру
кипiння:
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A. Al2(SO4)3
B. KCl
C. Na3PO4
D. Cu(NO3)2
E. K3PO4

11. Бiлки вiдiграють велику роль у
процесах життєдiяльностi. При якому
значеннi �� електрофоретична рухо-
мiсть желатину дорiвнює нулю (iзо-
електрична точка желатину дорiвнює
4,7)?

A. 4,7
B. 7,0
C. 14,0
D. 5,5
E. 9,4

12. У процесi лiкування антибактерi-
альними засобами дуже швидко фор-
мується резистентнiсть бактерiй до
препаратiв. Якi структурнi компонен-
ти бактерiй це зумовлюють?

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

13.Серед перелiчених водних розчинiв
лiкарських препаратiв з однаковою
молярнiстю максимальна температу-
ра кипiння вiдповiдає розчину:

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

14. Ферменти широко використовую-
ться у фармацiї як лiкарськi препара-
ти. Яка основна вiдмiннiсть ферментiв
вiд небiологiчних каталiзаторiв?

A. Висока специфiчнiсть дiї i селектив-
нiсть
B. Висока унiверсальнiсть
C. Мала унiверсальнiсть
D. Висока дисперснiсть
E. Висока гомогеннiсть

15.Хворому 49-ти рокiв з гострою сер-
цевою недостатнiстю i непереносимi-
стю серцевих глiкозидiв було введе-
но добутамiн. Який механiзм дiї цього
препарату?

A. Стимуляцiя β1-адренорецепторiв
B. Стимуляцiя α1-адренорецепторiв
C. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
D. Пригнiчення активностi фосфодiе-
стерази
E. СтимуляцiяM-холiнорецепторiв

16. До розчину, що аналiзується, до-
дали хлороформ i по краплях хлорну
воду. Хлороформний шар забарвився
в оранжевий колiр. Це свiдчить про
присутнiсть у розчинi:

A. Бромiд-iонiв
B. Йодид-iонiв
C. Сульфiт-iонiв
D. Сульфат-iонiв
E.Нiтрат-iонiв

17. При нападi калькульозного холе-
циститу в хворого з’явився омилений
кал, стеаторея. Про порушення якого
етапу жирового обмiну свiдчать данi
змiни?

A. Перетравлення, всмоктування i
видiлення жиру
B. Всмоктування жиру
C.Промiжний обмiн жирiв
D. Обмiн жирiв у жировiй тканинi
E.Порушення депонування

18. Для якої лiкарського виду роди-
ни Ericaceae характернi наступнi озна-
ки листя: черговi, короткочерешко-
вi, шкiрястi, елiптичнi або зворотньо-
яйцеподiбнi з виїмчастою верхiвкою,
з загнутими донизу краями, зверху
темно-зеленi, знизу - свiтлiшi, з тем-
ними точковими залозками?

A. Vaccinium vitis-idaea
B. Arctostaphilos uva-ursi
C. Vaccinium oxycoccus
D. Vaccinium myrtillus
E. Ledum palustre

19. Хвора звернулася зi скаргами на
тахiкардiю, безсоння, сниження ваги,
дратiвливiсть, пiтливiсть. Об’єктивно:
вiдзначається зоб i невеликий екзо-
фтальм. Яке порушення функцiї i якої
залози має мiсце у хворої?
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A. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя щитоподiбної залози
C. Гiперфункцiя паращитоподiбних
залоз
D. Гiпофункцiя паращитоподiбних
залоз
E. Гiперфункцiя мозкової речовини
наднирникiв

20. При проведеннi титриметричного
визначення речовин методом мерку-
риметричного титрування в якостi iн-
дикатора можна використовувати:

A. Дифенiлкарбазид
B. Хромат калiю
C. Ерiохром чорний Т
D. Крохмаль
E. Тропеолiн 00

21. Хворий поступив у лiкарню з при-
воду запалення легень. Який вид ди-
хальної недостатностi у хворого?

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

22. В станi переляку вiдзначається рiз-
ке зблiднення обличчя, тремтiння у
кiнцiвках. Який вид iшемiї спостерi-
гається у даному випадку?

A. Ангiоспастична
B. Компресiйна
C. Обтурацiйна (тромбоутворенням)
D. Метаболiчна
E. Обтурацiйна (потовщенням судин-
ної стiнки)

23. З яким реагентом п-амiнобензойна
кислота реагує по амiногрупi?

A. HCl
B. NH4OH
C. NaOH
D. CH3COONa
E. KCN

24. Хворому з нирковою колькою в
комплексну терапiю долучено спазмо-
лiтик з групи М-холiноблокаторiв, а
саме:

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

25. Рослиннi i твариннi органiзми вiд-
носяться до таких бiологiчних систем,
якi обмiнюються з навколишнiм се-
редовищем речовиною i енергiєю. Як
називаються такi системи?

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

26. При обробцi рослинних клiтин
флороглюцином з концентрованою
сiрчаною кислотою їх оболонки набу-
ли малиново-червоного забарвлення,
що вказує на їх:

A. Здерев’янiння
B. Опробкування
C.Ослизнiння
D. Кутинiзацiю
E.Мiнералiзацiю

27. При мiкроскопiї кореня виявленi
кореневi волоски, якi являють собою
вирости клiтин:

A. Епiблеми
B. Епiдерми
C. Ендодерми
D. Екзодерми
E.Мезодерми

28. До розчину, що мiстить катiони
шостої аналiтичної групи (кислотно-
основна класифiкацiя), додали розчин
калiю йодиду. Випав червоний осад,
розчинний в надлишку реагенту. Якi
катiони присутнi в розчинi?

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

29. Для визначення масової частки на-
трiю хлориду в iзотонiчному розчинi
використовують метод Мора. Титру-
вання проводять у присутностi розчи-
ну iндикатора:
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A. Калiю хромат
B. Флуоресцеїн
C. Амонiю залiза (III) сульфат
D. Дифенiлкарбазон
E. Фероїн

30. Визначення масової частки аскор-
бiнової кислоти методом церiме-
трiї проводять у присутностi редокс-
iндикатора:

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

31. Серед продуктiв життєдiяльно-
стi протопласту виявленi гроноподi-
бнi (китицеподiбнi) зростки кристалiв
карбонату кальцiю, тобто це:

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

32. Бiосинтез пуринового кiльця вiдбу-
вається на рибозо-5-фосфатi шляхом
поступового нарощення атомiв азоту i
вуглецю та замикання кiлець. Джере-
лом рибозофосфату є такий процес:

A. Пентозофосфатний цикл
B. Глiколiз
C. Глiконеогенез
D. Глюконеогенез
E. Глiкогенолiз

33. Число ступенiв свободи в точцi пе-
ретину лiнiї лiквiдуса з вiссю ординат
на дiаграмi плавкостi двокомпонен-
тної системи дорiвнює:

A. 0
B. 2
C. 3
D. 4
E. 1

34. Яка з речовин є поверхнево-
iндиферентною по вiдношенню до ме-
жi подiлу вода-повiтря?

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

35. Адреналiн використовується для

подовження дiї новокаїну при iнфiль-
трацiйнiй анестезiї. З якою дiєю адре-
налiну пов’язаний цей ефект?

A. Звуження судин
B. Потенцiювання дiї новокаїну на
рiвнi ЦНС
C. Пригнiчення функцiй нервових
закiнчень i провiдникiв
D. Розширення судин
E.Пригнiчення тканинних естераз

36. За величинами константи швидко-
стi можна робити висновки щодо пе-
ребiгу процесiв синтезу тих чи iнших
лiкарських препаратiв. Вiд якого з фа-
кторiв залежить константа швидкостi
реакцiї?

A. Температура
B. Тиск
C.Об’єм
D. Концентрацiя
E. Час реакцiї

37. Який розчин можна фотоколори-
метрувати за власним поглинанням?

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

38.Нашостому мiсяцi вагiтностi в жiн-
ки з’явилася виражена залiзодефiци-
тна анемiя. Дiагностичною ознакою її
була поява в кровi:

A. Гiпохромних еритроцитiв
B. Макроцитiв
C.Мегалоцитiв
D. Ретикулоцитiв
E. Еритробластiв

39. Яка з перелiчених сполук при оки-
сленнi утворює фталеву кислоту?
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A.

B.

C.

D.

E.

40. Який реагент використовують для
вiдокремлення осаду AgCl вiд AgI?

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

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

A. Кристалiчного антипiрину в прису-
тностi розведеної HCl
B. Кристалiчного натрiю тiосульфату
C. Диметилглiоксиму
D. Кристалiчного феруму (III) сульфа-
ту
E. Дифенiлкарбазону

42. Вкажiть, яка з перерахованих
речовин вiдноситься до колоїдних
поверхнево-активних речовин?

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

43. При обробцi ран, що кровоточать,
розчином перекису водню, вiдбуває-
ться його розкладання одним з фер-
ментiв кровi. Оберiть цей фермент:

A. Каталаза
B. Моноамiнооксидаза
C.Цитохромоксидаза
D. Аспартатамiнотрансфераза
E. Лактатдегiдрогеназа

44. Для внутрiшньовенних iн’єкцiй ви-
користовують водний розчин CaCl2
з масовою часткою 10%. Яке макси-
мальне значення iзотонiчного коефi-
цiєнту CaCl2 у водному розчинi?

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

45. 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

46. У хворого видiлена культура ба-
ктерiй, що НЕ РОСТЕ в присутностi
кисню. Умови росту для цiєї культури
можна створити шляхом використан-
ня:

A. Анаеростату
B. Сироваткового середовища
C.Печi Пастера
D. Апарату Кротова
E. Середовищ з окисним редокс-
потенцiалом

47. Як вiдокремити PbSO4 вiд сумiшi
сульфатiв катiонiв III аналiтичної гру-
пи при систематичному ходi аналiзу?

A. Обробка осаду 30% розчином амо-
нiю ацетату
B. Перекристалiзацiя осаду
C. Обробка осаду концентрованою
сульфатною кислотою
D. Обробка осаду розчином ацетатної
кислоти
E.Обробка осаду розчином амонiаку
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48. При кондуктометричному титру-
ваннi сумiшi кислот HCl i CH3COOH
0,1 М розчином NaOH вимiрюють:

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

49.При дослiдженнi випорожнень три-
мiсячної дитини з симптомами кишко-
вої iнфекцiї на середовищi Ендо виро-
сла велика кiлькiсть колонiй темно-
червоного кольору. Якi мiкроорганi-
зми могли викликати кишкову iнфе-
кцiю?

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

50. Пiд час перевiрки чистоти повiтря
в асептичному блоцi аптеки седимен-
тацiйним методом виросли дрiбнi ко-
лонiї з зонами гемолiзу. На яке середо-
вище було зроблено висiв?

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

51.В бактерiологiчнiй лабораторiї пiд-
готували до стерилiзацiї м’ясопептон-
ний бульйон. Який метод стерилiзацiї
доцiльно використати?

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

52. Дiєю якого реагенту можна вiдрi-
знити етанол вiд глiцерину?

A. Cu(OH)2
B. HBr
C. FeCl3
D. KMnO4
E. Ag2O

53. У хворого iз гострою лiвошлуно-
чковою недостатнiстю виник набряк
легень. Яке порушення периферично-
го кровообiгу в легенях стало причи-
ною цього ускладнення?

A. Венозна гiперемiя
B. Артерiальна гiперемiя нейротонi-
чного типу
C. Артерiальна гiперемiя нейропаралi-
тичного типу
D. Тромбоз легеневої артерiї
E. Iшемiя

54. За допомогою якого ферменту
здiйснюється шлях синтезу рiзних ге-
нiв з матричних РНК на ДНК у геннiй
iнженерiї (цей фермент каталiзує про-
цес, вiдкритий у РНК-вмiсних вiрусiв)?

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

55. При мiкроскопiї мазкiв з нальотiв
на мигдаликах хворого при забарвленi
за Нейсером виявленi тонкi палички
жовтого кольору з темно-синiми зер-
нами на кiнцях, розташованi у виглядi
римської цифри V. Який попереднiй дi-
агноз?

A. Дифтерiя
B. Кiр
C. Туберкульоз
D. Кашлюк
E. Грип

56. У хворого 46-ти рокiв на 2-гу до-
бу пiсля гострого запалення колiнного
суглоба було вiдзначено збiльшення
суглоба у розмiрах, набряклiсть шкi-
ри. На якiй стадiї розвитку запалення
спостерiгаються данi ознаки?

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

57. За правилом Вант-Гоффа при пiд-
вищеннi температури на 10 градусiв
швидкiсть реакцiї зростає у:
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A. 2-4 рази
B. 1,5 рази
C. 5 разiв
D. 10 разiв
E. Температура не впливає на швид-
кiсть реакцiї

58.На розчин, отриманий пiсля оброб-
ки осаду хлоридiв катiонiв II групи га-
рячої водою, подiяли розчином калiю
дихромату. Утворився жовтий осад, не-
розчинний в оцтовiй кислотi, але роз-
чинний у лузi. Якi катiони мiстив до-
слiджуваний розчин?

A. Свинцю (II)
B. Ртутi (II)
C. Барiю
D. Срiбла (I)
E. Кальцiю

59. Якi анiони з солями Феруму (II) у
присутностi концентрованої сiрчаної
кислоти утворюють буре кiльце?

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

60. Внаслiдок нещасного випадку -
укус отруйної змiї, у чоловiка 37-ми ро-
кiв спостерiгаються наступнi змiни у
кровi: Hb- 80 г/л; ер.- 3, 0 · 1012/л; лейк.-
5, 5 · 109/л. Який вид анемiї спостерiга-
ється в даному випадку?

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

61. До харчового рацiону людини
обов’язково мають входити вiтамiни.
Який з вiтамiнiв призначають для про-
фiлактики i лiкування пелагри?

A. Вiтамiн PP
B. Вiтамiн C
C. Вiтамiн A
D. Вiтамiн B1
E. Вiтамiн D

62. Пiсля дiї хлор-цинк-йода потовще-
нi безколiрнi клiтиннi оболонки ко-
ленхiми стали фiолетовими. Отже,
оболонки:

A. Целюлознi
B. Лiгнiфiкованi
C. Кутинiзованi
D. Мiнералiзованi
E. Суберинiзованi

63. В медицинi широко використовую-
ться антибiотики, продуцентами яких
є гриби родiв Penicillium i Aspergillus,
що вiдносяться до класу:

A. Аскомiцети
B. Базидiомiцети
C. Зигомiцети
D. Дейтеромiцети
E. Хiтридiомiцети

64. В методi тiоцiанатометрiї викори-
стовують вторинний стандартний роз-
чин калiю тiоцiанату, який стандарти-
зують за стандартним розчином:

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

65. Продуктом якої реакцiї буде на-
трiю нiкотинат?

A.

B.

C.

D.

E.
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66. Згiдно з фармакопейними вимо-
гами в нестерильних лiкарських пре-
паратах допускають наявнiсть мiкро-
органiзмiв. Але певнi мiкроорганiзми
НЕ ПОВИННI бути присутнiми в них.
Якi саме?

A. Ентеробактерiї
B. Дрiжджовi гриби
C. Мiкрококи
D. Цвiлевi гриби
E. Сарцини

67. За номенклатурою IUPAC нiкоти-
нова кислота має назву:

A. Пiридин-3-карбонова кислота
B. Пiридин-2-карбонова кислота
C. Пiридин-4-карбонова кислота
D. 4-карбоксипiридин
E. 2-карбоксипiридин

68. З якою метою поряд з використан-
ням групового реактиву III аналiти-
чної групи використовують етиловий
спирт?

A. Для забезпечення повноти осаджен-
ня всiх катiонiв цiєї групи
B. Для подальшого розчинення утворе-
них осадiв
C. Для дробного осадження катiонiв
D. Для змiни pH середовища
E. Для запобiгання комплексоутворен-
ня

69. У 1915 роцi японськi вченi Iшикава
та Ямагiва вперше викликали в експе-
риментi пухлину, змащуючи шкiру ву-
ха кролiв кам’яновугiльною смолою.
Який метод експериментального вiд-
творення пухлин був застосований?

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

70. Хворий надiйшов до стацiонару з
пiдозрою на лейкоз. Яка з перерахова-
них ознак є дiагностичним критерiєм,
що вiдрiзняє гострий лейкоз вiд хронi-
чного?

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

71. У хворого на системний червоний
вовчак виникло дифузне ураження ни-
рок, що супроводжувалося протеїнурi-
єю, гiпопротеїнемiєю, масивними на-
бряками. Який механiзм розвитку про-
теїнурiї має мiсце в даному випадку?

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

72. Амiнокислота триптофан є похi-
дним:

A. Iндолу
B. Кумарину
C.Пiридину
D. Iмiдазолу
E.Пурину

73. Який iндикатор застосовують у ме-
тодi Фаянса-Ходакова при визначеннi
натрiю йодиду?

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

74. Насiння льону використовують в
медицинi як обволiкаючий засiб, зав-
дяки здатностi вторинних оболонок
до:

A. Ослизнення
B. Окорковiння
C. Гумозу
D. Здерев’янiння
E.Мiнералiзацiї

75. Яку кiлькiсть асиметричних атомiв
Карбону (вуглецю) i число стереоiзо-
мерiв має винна кислота?
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A. Два асиметричних атоми та три
стереоiзомери
B. Один асиметричний атом та два
стереоiзомери
C. Два асиметричних атоми та чотири
стереоiзомери
D. Немає асиметричних атомiв, вiдсу-
тнi стереоiзомери
E. Два асиметричних атоми та два
стереоiзомери

76. Вiдомо, що введення електроно-
акцепторного замiсника в молекулу
пiдвищує силу кислоти. Яка сполука
виявляє найбiльшi кислотнi властиво-
стi?

A. Трихлороцтова кислота
B. Дихлороцтова кислота
C. Хлороцтова кислота
D. Оцтова кислота
E. Пропiонова кислота

77. Яка сполука не мiстить карбо-
ксильної групи, але називається ки-
слотою?

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

78. У результатi сульфування бензолу
утворюється:

A.

B.

C.

D.

E.

79. Яка з реакцiй свiдчить про кисло-
тнi властивостi пiролу?
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A.

B.

C.

D.

E.

80. Продуктами реакцiї нiтрування то-
луолу переважно будуть:

A.

B.

C.

D.

E.

81. Вкажiть, яка з наведених реакцiй
називається реакцiєю В’юрця:
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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

82. Виберiть формулу солi дiазонiю:

A.

B.

C. C6H5 − N = O
D. C6H5 − NH − C(O) − CH3
E. (CH3)2N − N = O

83. Фармацевтичне пiдприємство ви-
робляє препарат для специфiчної про-
фiлактики правця. Який з нижчепере-
рахованих препаратiв є таким?

A. Анатоксин
B. Вбита вакцина
C. Жива вакцина
D. Iмуноглобулiн
E. Рекомбiнантна вакцина

84. З метою визначення можливого
обсiменiння медичного препарату гри-
бами провели посiв на поживне сере-
довище, на якому виросли великi сме-
таноподiбнi колонiї. Яке поживне се-
редовище було використане у даному

випадку?

A. Сабуро
B. Левенштейна-Йєнсена
C. Ру
D. Лефлера
E.ФIНН-2

85. Вкажiть вiрний продукт реакцiї:

A.

B.

C.

D.

E.

86. Вкажiть сполуку, яка виявляє ам-
фотернi властивостi, тобто вступає в
реакцiї як з кислотами, так i з основа-
ми з утворенням вiдповiдних солей:
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A.

B.

C.

D.

E.

87. Визначте продукт нижченаведеної
реакцiї:

A.

B.

C.

D.

E.

88. Визначте сполуки X i Y в реакцiї:

A.

B.

C. CH3�CHBr2 i �� ≡ ��
D.

E.

89. Вказати електроннi ефекти карбо-
ксильної групи (-COOH) в молекулi
бензойної кислоти:
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A. -I, -M
B. -I
C. +I, -M
D. +I
E. -I, +M

90. Який з наведених спиртiв при оки-
сненнi утворює ацетон?
CH3−C−CH3

‖
O

A.
CH3−CH−CH3

|
OH

B.

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

91. Серед наведених формул виберiть
ту, у якiй нумерацiя атомiв Карбону
проведена у вiдповiдностi до замiсни-
кової номенклатури IUPACК:

A.

B.

C.

D.

E.

92. З яким iз реагентiв за наведених
умов вiдбувається вiдновлення нена-
сичених органiчних сполук?

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

E. H2O, Hg2+, H+

93. Для якого класу органiчних сполук
характерна наявнiсть - C ≡ N групи?

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

94. При випадковому споживаннi гри-
бiв (блiда поганка), у складi якої є
отрута альфа-аманiтин, вiдбувається
отруєння органiзму людини. Вкажiть
який фермент iнгiбується даною отру-
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тою?

A. РНК-полiмераза II
B. ДНК-полiмераза
C. ДНК-синтетаза
D. Пептидилтрансфераза
E. Транслоказа

95. Вкажiть речовину, що утворюється
при здiйсненнi даної реакцiї:

CH ≡ CH
HOH,Hg2+

−−−−−−−→?

A. Етаналь
B. Етанол
C. Пропаналь
D. Пропанон
E. Ацетатна кислота

96. Оберiть iндикатор та метод титри-
метричного аналiзу для визначення
гiдроґенкарбонат-iонiв в фармпрепа-
ратi:

A. Метилоранж, ацидиметрiя
B. Фенолфталеїн, ацидиметрiя
C. Метилоранж, алкалiметрiя
D. Фенолфталеїн, алкалiметрiя
E. Мурексид, ацидиметрiя

97. Який титрант використовують в
броматометричному методi титруван-
ня?

A. KBrO3
B. KBr
C. Br2
D. KBrO4 + KCl
E. KBrO4

98. Окулiст виявив у хворого збiль-
шення часу звикання ока до темря-
ви. Нестача якого вiтамiну може бути
причиною такого симптому?

A. A
B. C
C. K
D. B1
E. B6

99. У хворого 70-ти рокiв виявлено
атеросклероз судин серця та головно-
го мозку. При обстеженнi вiдмiчено
змiни лiпiдного спектру кровi. Збiль-
шення яких лiпопротеїнiв вiдiграє сут-
тєве значення в патогенезi атероскле-
розу?

A. Лiпопротеїни низької щiльностi
B. Лiпопротеїни дуже низької щiльно-
стi
C. Лiпопротеїни промiжної щiльностi
D. Лiпопротеїни високої щiльностi
E. Хiломiкрони

100. Пiд час роботи, пов’язаної з лiквi-
дацiєю наслiдкiв аварiї на Чорнобиль-
ськiй АЕС, працiвник отримав дозу
iонiзуючого випромiнення 6 Гр.( 600
рентг.). Вiдзначаються загальна слаб-
кiсть, нудота, запаморочення, лабiль-
нiсть артерiального тиску та пульсу,
короткочасний лейкоцитоз з лiмфопе-
нiєю. Для якого перiоду гострої про-
меневої хвороби характернi вищепе-
рерахованi ознаки?

A. Початковий
B. Розпалу
C.Прихований
D. Завершення
E. Вiддалених наслiдкiв

101. Пiд час епiдемiї грипу у хворо-
го з важким перебiгом захворювання
з’явилися важкий кашель, болi в гру-
днiй клiтцi. На рентгенограмi - ознаки
вогнищевої пневмонiї. При мiкроско-
пiчному дослiдженнi харкотиння ви-
явлено значну кiлькiсть пневмококiв.
Яка форма iнфекцiї має мiсце?

A. Вторинна
B. Суперiнфекцiя
C.Абортивна
D. Рецидив
E. Реiнфекцiя

102. У процесi виробничого приготу-
вання черевнотифозної вакцини ба-
ктерiї вiрулентного штаму культиву-
вали на оптимальному поживному се-
редовищi. Потiм клiтини за допомо-
гою центрифугування вiддiлили вiд
культуральної рiдини i обробили фор-
малiном. До якого типу вiдноситься
отримана вакцина?

A. Iнактивована
B. Атенуйована
C. Хiмiчна
D. Анатоксин
E.Аутовакцина

103. У хворого плазма кровi має моло-
чний колiр через високий вмiст хiломi-
кронiв. При цьому спостерiгається по-
рушення розщеплення триацилглiце-
ролiв. Дефект активностi якого фер-
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менту спостерiгається у пацiєнта?

A. Лiпопротеїнлiпаза
B. Амiлаза
C. Трипсин
D. Холестеролестераза
E. Лактаза

104. Листя Quercus robur за формою i
ступенем вирiзаностi листової пласти-
ни:

A. Перистолопатевi
B. Трiйчастороздiльнi
C. Перистороздiльнi
D. Пальчастолопатевi
E. Пальчастороздiльнi

105. При спiвставленнi пiдземних ор-
ганiв трав’янистих рослин впевнилися,
що у дводольних однорiчникiв перева-
жає:

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

106. При таких хворобах як тиреото-
ксикоз, туберкульоз та iн. посилює-
ться катаболiзм власних бiлкiв органi-
зму. Посиленим синтезом в печiнцi та
екскрецiєю з сечею якої сполуки су-
проводжується цей процес?

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

107. Природнi пептиди можуть вико-
нувати рiзноманiтнi функцiї. Який бi-
ологiчно активний пептид є одним з
головних антиоксидантiв i виконує ко-
ферментнi функцiї?

A. Глутатiон
B. Брадикiнiн
C. Окситоцин
D. Лiберин
E. Ансерин

108. На виробництвi проведено дослi-
дження мiкробiологiчної чистоти та-
блетованих препаратiв. Пiсля культи-
вування зразкiв на маннiто-сольовому
агарi виросли золотисто-жовтi коло-
нiї, мiкроскопiчне дослiдження коло-
нiй встановило наявнiсть грампози-
тивних бактерiй сферичної форми,

розташованих гронами; мiкроорганi-
зми мали здатнiсть до коагуляцiї пла-
зми. Чиста культура яких бактерiй бу-
ла виявлена?

A. Staphylococcus aureus
B. Enterobacteriaceae
C. Staphylococcus epidermidis
D. Staphylococcus saprophyticus
E. Pseudomonas aeruginosa

109.У змивi з рук кухаря дитячого сад-
ка виявлено кишкову паличку, актино-
мiцети, стафiлококи, бацили, плiснявi
гриби. Наявнiсть яких мiкробiв свiд-
чить про фекальне забруднення рук?

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

110. Вакцини - це препарати, отрима-
нi з бактерiй, вiрусiв та iнших мiкро-
органiзмiв, їх хiмiчних компонентiв,
продуктiв життєдiяльностi або шту-
чним шляхом, якi застосовуються для
активної iмунiзацiї людей i тварин з
метою профiлактики i лiкування iн-
фекцiйних хвороб. Що мiстять атену-
йованi вакцини?

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

111. Лiкарський препарат контрiкал
застосовується для попередження ау-
толiзу пiдшлункової залози. Iнгiбiто-
ром яких ферментiв є цей препарат?

A. Протеаза
B. Лiпаза
C. Глiкозидаза
D. Нуклеаза
E. Синтетаза

112. У хворих з важкими станами де-
пресiї знижується рiвень серотонiну у
мозку та спинномозковiй рiдинi. Яка
амiнокислота є попередником серото-
нiну?

A. Триптофан
B. Треонiн
C. Тирозин
D. Глутамiнова кислота
E.Аспарагiнова кислота
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113. 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. Двобратний
D. Однобратний
E. Багатобратний

114. Провiзор вивчав властивостi
окремих класiв дисперсних систем - ае-
розолi. Яке оптичне явище характерне
для даного класу дисперсних систем?

A. Свiтлорозсiяння
B. Свiтлопоглинання
C. Опалесценцiя
D. Свiтловiдбиття
E. Свiтлозаломлення

115. При виготовленнi рiдких лiкар-
ських форм для пiдвищення розчин-
ностi окремих компонентiв додають
колоїднi поверхнево-активнi речови-
ни. Яке фiзико-хiмiчне явище лежить
в основi цього процесу?

A. Солюбiлiзацiя
B. Коагуляцiя
C. Екстракцiя
D. Дифузiя
E. Седиментацiя

116. Фармацевт до золю срiбла хло-
риду додавав електролiт невеликими
порцiями, при цьому коагуляцiя наста-
ла при бiльшiй концентрацiї електро-
лiту, нiж при одноразовому його дода-
ваннi. Це явище має назву:

A. Звикання золю
B. Антагонiзм
C. Синергiзм
D. Адитивнiсть
E. Зниження чутливостi

117. В органiзмi людини здiйснюється
синтез жирних кислот. Яка сполука є
вихiдною в цьому синтезi?

A. Ацетил-КоА
B. Вiтамiн C
C. Глiцин
D. Сукцинат
E. Холестерин

118. Вкажiть стандартнi розчини, якi
використовують в перманганатоме-
трiї для кiлькiсного визначення оки-

сникiв методом зворотнього титруван-
ня:

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

119. Для складання потогiнного збо-
ру використанi суцвiття 3-15 щитко-
виднi дихазiї iз свiтло-жовтим, довга-
стим, крилоподiбним, плiвчастим при-
квiтником, що зростається до середи-
ни з вiссю суцвiття. Квiтки запашнi,
жовтуватi. Цi суцвiття належать:

A. Tilia cordata
B. Viburnum opulus
C. Robinia pseudoacacia
D. Mentha piperita
E. Padus avium

120. Хворий з алкогольним цирозом
печiнки скаржиться на загальну слаб-
кiсть, задишку. Виявлено зниження ар-
терiального тиску, асцит, розширен-
ня поверхневих вен передньої черев-
ної стiнки, варикозне розширення вен
стравоходу, спленомегалiю. Яке пору-
шення гемодинамiки спостерiгається у
хворого?

A. Портальна гiпертензiя
B. Недостатнiсть лiвого шлуночка
C.Недостатнiсть правого шлуночка
D. Серцева недостатнiсть
E. Колапс

121. Етiологiчними факторами iнфе-
кцiйних захворювань можуть бути iн-
фекцiйнi агенти з рiзною ультрастру-
ктурою. Якi з нижче перерахованих
груп НЕ МАЮТЬ клiтинної структу-
ри, бiлково-синтезуючої, фермента-
тивної та енергетичної систем?

A. Вiруси
B. Гриби
C. Бактерiї
D. Найпростiшi
E. Рикетсiї

122. Стрептомiцин та iншi амiноглiко-
зиди, зв’язуючись з 30S-субодиницею
рибосом, попереджують приєднання
формiлметiонiл-тРНК. Який процес
порушується внаслiдок цього ефекту?
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A. Iнiцiацiя трансляцiї
B. Термiнацiя трансляцiї
C. Iнiцiацiя транскрипцiї
D. Термiнацiя транскрипцiї
E. Iнiцiацiя реплiкацiї

123. У аптечну мережу поступає зна-
чна кiлькiсть стерильних медичних ви-
робiв (бинти, гумовi рукавички, кате-
тери та iн.). Яким чином забезпечує-
ться їх стерильнiсть пiд час виготов-
лення?

A. Опромiнення альфа-променями
B. Опромiнення бета-променями
C. Опромiнення гама-променями
D. Опромiнення iнфрачервоним опро-
мiненням
E. Опромiнення ультрафiолетом

124. Виготовлення iн’єкцiйних розчи-
нiв у аптечних умовах вимагає контро-
лю за якiстю їх стерилiзацiї. Що помi-
щають у стерилiзацiйну камеру авто-
клава для забезпечення цього контро-
лю?

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

125. В дитячу лiкарню госпiталiзовано
хвору дитину з синдромом ”ошпаре-
ної шкiри”. З вмiсту пухирiв видiлено
Staphylococcus aureus. Який з факторiв
вiрулентностi спричиняє вiдшаруван-
ня i некроз епiдермiсу?

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

126. За умов тривалої iнтоксикацiї
тварин тетрахлорметаном було ви-
значене суттєве зниження активностi
амiноацил-тРНК-синтетази в гепато-
цитах. Який метаболiчний процес по-
рушується в цьому випадку?

A. Бiосинтез бiлкiв
B. Реплiкацiя ДНК
C. Транскрипцiя РНК
D. Посттрансляцiйна модифiкацiя
пептидiв
E. Посттранскрипцiйна модифiкацiя
РНК

127. У суцвiття вишнi садової голов-
на вiсь вкорочена, квiтконiжки при-
близно однакової довжини, виходять
з однiєї точки. Це характерно для су-
цвiття:

A. Парасолька
B. Щиток
C. Китиця
D. Колос
E. Кошик

128. Визначення масової частки фар-
мацевтичних препаратiв, якi мiстять
ароматичну амiногрупу, проводять ме-
тодом нiтритометрiї. Який зовнiшнiй
iндикатор при цьому використовує-
ться?

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

129. У працiвника птахофабрики, що
вживав у їжу щодня 5 i бiльше сирих
яєць з’явилась млявiсть, сонливiсть,
бiль у м’язах, випадiння волосся, се-
борея. З дефiцитом якого вiтамiну по-
в’язаний даний стан?

A. H (бiотин)
B. C (аскорбiнова кислота)
C. A (ретинол)
D. B1 (тiамiн)
E. B2 (рибофлавiн)

130. У пацiєнта жовтушнiсть шкiрних
покривiв, у кровi збiльшений вмiст не-
прямого бiлiрубiну, в сечi не виявле-
ний прямий бiлiрубiн. Уробiлiн в сечi
i стеркобiлiн в калi наявнi у значнiй
кiлькостi. Вкажiть патологiю, для якої
характернi данi ознаки:

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

131. У плазмi кровi у пацiєнта, що
скаржиться на болi в дрiбних суглобах,
виявлено пiдвищення концентрацiї се-
чової кислоти. З якою патологiєю по-
в’язанi данi змiни?
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A. Подагра
B. Цукровий дiабет
C. Фенiлкетонурiя
D. Синдром Леша-Нiхана
E. Нецукровий дiабет

132. При дослiдженнi деревини хвой-
ної рослини встановлено, що вона
складається з клiтин iз загостреними
кiнцями i здерев’янiлими оболонками,
якi мають облямованi пори. Отже, ця
тканина хвойних представлена лише:

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

133. Однаковий аналiтичний ефект
спостерiгають при взаємодiї NO−

3 та
NO−

2 -iонiв з:

A. Дифенiламiном i концентрованою
H2SO4
B. Розчином KMnO4
C. Розчином I2 у KI
D. Розчином AgNO3
E. Розчином BaCl2

134. При дослiдженi п’яти гербарних
зразкiв лiкарських рослин було визна-
чено, що одна з них належать до роди-
ни Fabaceae, а саме:

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

135. Хворому туберкульозом призна-
чено антибiотик олiгомiцин. Який
процес гальмує цей препарат у мiто-
хондрiях?

A. Окиснювальне фосфорилювання
B. Субстратне фосфорилювання
C. Мiкросомальне окиснення
D. Пероксидне окиснення лiпiдiв
E. Окиснювальне декарбоксилювання

136. Емульсiї, якi мiстять менше, нiж
0,1% (за об’ємом) дисперсної фази вiд-
носяться до:

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

137. У хворого з раком легенi розви-
нувся плеврит. Для аналiзу отримано
велику кiлькiсть геморагiчного ексу-
дату. Який компонент є специфiчним
для геморагiчного ексудату?

A. Еритроцити
B. Лейкоцити
C. Тромбоцити
D. Фiбрин
E. Гнiй

138. Фармацевтичне пiдприємство мо-
же запропонувати аптекам широкий
перелiк антимiкробних препаратiв.
Оберiть антибактерiальний препарат
широкого спектру дiї:

A. Тетрациклiн
B. Ремантадин
C.Нiстатин
D. Грiзеофульвiн
E.Фталазол

139. Чоловiк 42-х рокiв скаржиться на
гострий бiль у животi, судоми, пору-
шення зору. У його родичiв спостерi-
гаються подiбнi симптоми. Сеча чер-
воного кольору. Був госпiталiзований
з дiагнозом: гостра перемiжна порфi-
рiя. Порушення синтезу якої сполуки
може бути причиною захворювання?

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

140. У хворого на крупозну пневмонiю
рiзко пiднялася температура до 39oC
i впродовж 9-ти днiв утримувалася на
високих цифрах з коливаннями про-
тягом доби у межах одного градуса.
Який тип температурної кривої спо-
стерiгався у хворого?

A. Постiйний
B. Гектичний
C. Септичний
D. Зворотнiй
E.Атиповий

141. У хворого 59-ти рокiв при флюо-
рографiї виявили у нижнiй частцi пра-
вої легенi затемнення з чiткими ме-
жами, характерне для пухлини. Яка з
ознак характерна для доброякiсної пу-
хлини?
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A. Експансивний рiст
B. Метастазування
C. Ракова кахексiя
D. Проростання у навколишню ткани-
ну
E. Iнфiльтруючий рiст

142. Хворий 32-х рокiв приймає про-
титуберкульознi препарати. Через де-
який час вiн помiтив, що сеча набу-
ла червоно-оранжевого кольору. Який
препарат сприяв появi цього явища?

A. Рифампiцин
B. Iзонiазид
C. Пiразинамiд
D. Етамбутол
E. Стрептомiцину сульфат

143. При iнфарктi мiокарда була про-
ведена нейролептанальгезiя. Який
препарат з групи нейролептикiв най-
частiше застосовується спiльно з фен-
танiлом?

A. Дроперидол
B. Етаперазин
C. Левомепромазин
D. Клозапiн
E. Сульпiрид

144. До приймального вiддiлення до-
ставлений хворий зi скаргами на су-
хiсть в ротi, фотофобiю та порушення
зору. Шкiра гiперемована, суха, зiни-
цi розширенi, тахiкардiя. Був встанов-
лений дiагноз: отруєння алкалоїдами
белладонни. Який з лiкарських засобiв
доцiльно застосувати?

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

145. Хворому з ознаками iнтоксика-
цiї серцевими глiкозидами призначено
унiтiол. Який механiзм лiкувальної дiї
препарату?

A. Реактивацiя мембранної K+, Na+-
АТФ-ази
B. Зв’язування iонiзованого ��2+

C. Збiльшення проникнення K+ в
мiокардiоцити
D. Збiльшення вмiсту Na+ в мiокардi
E. Iндукцiя метаболiзму серцевих глi-
козидiв

146. Жiнка 33-х рокiв, яка тривалий

час лiкується з приводу хронiчного по-
лiартриту, скаржиться на пiдвищення
артерiального тиску, змiни розподiлу
жирової тканини, порушення менстру-
ального циклу. Який препарат при-
ймає хвора?

A. Преднiзолон
B. Iндометацин
C. Бутадiон
D. Синафлан
E. Дiклофенак натрiю

147. Жiнка, яка страждає на невроз,
погано спить. Якому з перерахованих
засобiв слiд вiддати перевагу для лiку-
вання безсоння?

A. Нiтразепам
B. Фенобарбiтал
C. Етамiнал-натрiй
D. Бромiзовал
E.Настоянка валерiани

148. Виберiть антисептик iз групи га-
логеновмiсних сполук, який можна по-
класти в аптечку для дитини, що зби-
рається у лiтнiй табiр:

A. Розчин йоду спиртовий
B. Дiамантовий зелений
C.Мiдi сульфат
D. Метиленовий синiй
E. Розчин формальдегiду

149. Хворий звернувся до лiкаря-
офтальмолога iз скаргами на знижен-
ня нiчного зору, сухiсть рогiвки. Який
препарат призначив лiкар?

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

150. При тривалому застосуваннi фе-
нобарбiталу у хворого з епiлепсiєю
розвинулася толерантнiсть до препа-
рату. Що лежить в основi розвитку да-
ного явища?

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

151. Зменшення всмоктування препа-
ратiв групи тетрациклiну при їх одно-
часному застосуваннi з антацидними
засобами є прикладом:
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A. Фармакокiнетичної несумiсностi
B. Фармацевтичної несумiсностi
C. Фармакодинамiчної несумiсностi
D. Синергiзму препаратiв
E. Функцiонального антагонiзму пре-
паратiв

152. Хворому на епiлепсiю призначе-
ний дiуретичний препарат. Визначте
цей препарат:

A. Дiакарб
B. Верошпiрон
C. Фуросемiд
D. Гiпотiазид
E. Манiт

153. Який побiчний ефект характер-
ний для каптоприлу?

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

154. Вкажiть, до якої фармакологiчної
групи вiдноситься парацетамол:

A. Ненаркотичний анальгетик
B. Снодiйний засiб
C. Дiуретичний засiб
D. Гiпотензивний засiб
E. Антиангiнальний засiб

155. Який лiкарський засiб краще при-
значити хворому з дiагнозом: амебна
дизентерiя?

A. Метронiдазол
B. Пiрантел
C. Левамiзол
D. Бiцилiн-5
E. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

156. Жiнцi 25-ти рокiв з явищами го-
строї iнтоксикацiї морфiном був вве-
дений налоксон, який викликав швид-
ке полiпшення її стану. Який механiзм
дiї цього препарату?

A. Блокада опiоїдних рецепторiв
B. Блокада ГАМК-рецепторiв
C. Блокада серотонiнових рецепторiв
D. Блокада дофамiнових рецепторiв
E. Блокада бензодiазепiнових рецепто-
рiв

157. Який хiмiотерапевтичний засiб є
препаратом вибору для лiкування хво-
рого, що страждає на герпес?

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

158. Хворiй 48-ми рокiв для зняття
важкого нападу бронхiальної астми
внутрiшньовенно ввели розчин предн-
iзолону. До якої групи гормонопрепа-
ратiв належить преднiзолон?

A. Глюкокортикоїди
B. Гестагеннi препарати
C. Естрогеннi препарати
D. Мiнералокортикоїди
E.Анаболiчнi стероїди

159. Який препарат доцiльно ввести
при гострiй серцевiй недостатностi?

A. Корглiкон
B. Сальбутамол
C.Пiлокарпiну гiдрохлорид
D. Налоксон
E. Гепарин

160. До якого iз наведених лiкарських
засобiв може розвинутись медикамен-
тозна залежнiсть?

A. Промедол
B. Кислота ацетилсалiцилова
C.Налоксон
D. Диклофенак-натрiй
E.Парацетамол

161. До приймального вiддiлення надi-
йшов хворий з симптомами отруєння
ртуттю. Який антидот показаний в да-
ному випадку?

A. Унiтiол
B. Атропiну сульфат
C.Прозерин
D. Налоксон
E. Кальцiю хлорид

162. Для лiкування набряку мозку не-
обхiдно призначити сечогiнний засiб.
Який препарат необхiдно ввести хво-
рому?

A. Фуросемiд
B. Гiдрохлортiазид
C. Кофеїн-бензоат натрiю
D. Дiакарб
E. Спiронолактон

163. Для зняття запалення та больо-
вого синдрому лiкар призначив лiкар-
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ський засiб, що належить до групи
НПЗЗ. Вкажiть цей засiб:

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

164. Кольорова або бiла складова по-
двiйної оцвiтини квiтки, що утворена
пелюстками, носить таку назву:

A. Вiночок
B. Чашечка
C. Андроцей
D. Гiнецей
E. Перигонiй

165. Бур’яни можуть шкодити здо-
ров’ю населення. Зокрема, алергiчнi
реакцiї у перiод цвiтiння викликає та-
ка рослина:

A. Амброзiя полиннолиста
B. Хвощ польовий
C. Зiрочник середнiй
D. Злинка канадська
E. Кульбаба лiкарська

166. З носової порожнини дитини, що
страждає на хронiчний тонзилiт, видi-
лена культура золотистого стафiло-
кока. Для правильного вибору лiкар-
ського препарату було проведено до-
слiдження чутливостi збудника до ря-
ду антибiотикiв. Який з перерахованих
препаратiв НЕ ВИКОРИСТОВУВА-
ЛИ при складаннi антибiотикограми?

A. Нiстатин
B. Ампiцилiн
C. Тетрациклiн
D. Левомiцетин
E. Еритромiцин

167. Iнтерферони вiдносяться до при-
родних противiрусних та протипу-
хлинних засобiв. В чому полягає ме-
ханiзм їх дiї?

A. Пригнiчення синтезу бiлкiв
B. Збiльшення синтезу бiлкiв
C. Активацiя процесу реплiкацiї
D. Активацiя транскрипцiї
E. Активацiя репарацiї

168. У хворого, що знаходиться у нев-
рологiчному вiддiленнi, вiдзначається
паралiч усiх кiнцiвок. Як називається
таке явище?

A. Тетраплегiя
B. Параплегiя
C. Гемiплегiя
D. Парез
E. Гiподинамiя

169. Найбiльш важким i небезпечним
ускладненням цукрового дiабету є гi-
поглiкемiчна кома, яка проявляється
пригнiченням свiдомостi i у випадку
вiдсутностi ефективних лiкувальних
заходiв загибеллю хворого. Що є го-
ловною патогенетичною ланкою гiпо-
глiкемiчної коми?

A. Дефiцит вуглеводiв i енергiї у ней-
ронах головного мозку
B. Дефiцит вуглеводiв i енергiї у клiти-
нах мiокарда
C. Гiперосмiя кровi
D. Некомпенсований кетоацидоз
E. Респiраторний алкалоз

170. У пацiєнта спостерiгаються симе-
тричнi дерматити на долонях. Лiкар дi-
агностував пелагру. Нестача якого вi-
тамiну може призвести до таким сим-
птомiв?

A. Нiкотинова кислота
B. Кобаламiн
C.Аскорбiнова кислота
D. Фолiєва кислота
E. Холекальциферол

171. Вкажiть, який реагент дозволяє
виявити катiони барiю у присутностi
катiонiв кальцiю i стронцiю:

A. Дихромат калiю
B. Хлорид калiю
C.Йодид калiю
D. Нiтрат калiю
E. Гiдроксид натрiю

172.Що утворюється з сiм’язачатка пi-
сля заплiднення квiткових рослин?

A. Насiнина
B. Гаметофiт
C. Спорофiт
D. Плiд
E. Ендосперм

173.Хвора скаржиться на нудоту, блю-
вання, шкiрний свербiж. Дiагностова-
на механiчна жовтяниця. Яка можлива
причина шкiрного свербiжу при дано-
му типi жовтяницi?
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A. Накопичення у кровi жовчних ки-
слот
B. Збiльшення у кровi непрямого бiлi-
рубiну
C. Накопичення у кровi холестерину
D. Поява у кровi прямого бiлiрубiну
E. Накопичення у кровi продуктiв
розпаду еритроцитiв

174. При визначеннi окисникiв мето-
дом йодометрiї в присутностi крохма-
лю в кiнцевiй точцi титрування спо-
стерiгають:

A. Зникнення синього забарвлення
B. Появу червоного забарвлення
C. Появу зеленого забарвлення осаду
D. Зникнення зеленого забарвлення
розчину
E. Появу бiлого осаду

175. Вiночок зигоморфної двостатевої
квiтки складається з 5 пелюсток, най-
бiльша з яких - парус, двi бiчнi - ве-
сла i двi, що зростаються утворюють
човник. Вкажiть описану назву вiно-
чка, що характеризує лiкарськi росли-
ни родини Бобових:

A. Метеликовий
B. Язичковий
C. Колесовидний
D. Лiйковидний
E. Трубчастий

176. У ефiрно-олiйної рослини стебло
чотиригранне, квiтки двогубi, плiд це-
нобiй. Це характерно для родини:

A. Lamiaceae
B. Papaveraceae
C. Polygonaceae
D. Solanaceae
E. Scrophulariaceae

177. Кров мiстить еритроцити, розмiр
яких має порядок 10−6 м. До якого
типу дисперсних систем слiд вiднести
кров?

A. Мiкрогетерогенна
B. Гомогенна
C. Грубодисперсна
D. Колоїднодисперсна
E. Гетерогенна

178. До аптеки за консультацiєю звер-
нувся хворий з головним болем, якому
призначили iнгiбiтор циклооксигена-
зи - похiдне амiнофенолу. Який препа-
рат призначили хворому?

A. Парацетамол
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Диклофенак
D. Кеторолак
E. Iбупрофен

179. Аналiз сухої речовини завжди по-
чинають з попереднiх випробувань.
Дослiджуваний зразок має зелене за-
барвлення. Можна зробити висновок
про наявнiсть у зразку:

A. Хрому (III)
B. Мангану (II)
C. Кобальту (II)
D. Феруму (III)
E. Барiю (II)

180. Лiкар призначив хворому з хронi-
чним гепатитом рослинний препарат,
що мiстить суму флавоноїдiв розторо-
пшi плямистої. Гепатопротектор сти-
мулює синтез бiлка, нормалiзує обмiн
фосфолiпiдiв, є антиоксидантом. Ви-
значте препарат:

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

181. Розпад аденозинових нуклеоти-
дiв призводить до вивiльнення амiаку.
Який фермент вiдiграє ключову роль
в утвореннi амiаку з цих сполук?

A. Аденозиндезамiназа
B. Алкогольдегiдрогеназа
C. Лактатдегiдрогеназа
D. Аланiнтрансамiназа
E.Амiлаза

182. Хiмiк-аналiтик проводить якiсний
аналiз катiонiв другої аналiтичної гру-
пи. Для роздiлення хлоридiв срiбла та
ртутi використовують розчин:

A. Амiаку
B. Хлорводневої кислоти
C. Гiдроксиду натрiю
D. Натрiю нiтрату
E. Калiю хлориду

183. В народнiй та офiцiйнiй медици-
нi широко використовується цiнна лi-
карська рослина -Glycyrrhiza glabra L.
Яка частина рослини пiдлягає заготiв-
лi?
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A. Коренi з кореневищами
B. Листки
C. Суцвiття
D. Трава
E. Насiння

184. Пацiєнт отримує курс хiмiоте-
рапiї, до складу якого входить 5-
флуроурацил - конкурентний iнгiбiтор
тимiдилатсинтази. Який процес галь-
мує цей хiмiотерапевтичний засiб?

A. Синтез ТМФ
B. Розпад пуринових нуклеотидiв
C. Синтез АТФ
D. Реутилiзацiя пуринових нуклеотидiв
E. Синтез глюкози

185. При пiдвищеннi тиску хiмiчна рiв-
новага в системi змiститься у бiк поча-
ткових речовин. Визначте таку систе-
му:

A. N2O4(�) ↔ 2NO2(�)

B. C(��) + O2(�) ↔ CO2(�)

C. 4HCl(�) + O2 ↔ 2H2O(�) + 2Cl2(�)
D. N2(�) + 3H2(�) ↔ 2NH3(�)

E. CO2(�) + H2(�) ↔ CO(�) + H2O(�)

186. Яка з наведених речовин вiдноси-
ться до поверхнево-НЕАКТИВНИХ
по вiдношенню до межi роздiлу водний
розчин-повiтря?

A. Натрiю хлорид
B. Оцтова кислота
C. Етиловий спирт
D. Стеарат натрiю
E. Глюкоза

187. Краплю водно-масляної емульсiї
нанесли на пластину, покриту пара-
фiном, i спостерiгали вiдсутнiсть змо-
чування. Це явище характеризує цю
емульсiю як:

A. Пряму
B. Концентровану
C. Розбавлену
D. Стiйку
E. Зворотну

188. Полум’я пальника в присутно-
стi солей невiдомого катiона забарв-
люється в кармiново-червоний колiр.
Який це катiон?

A. Стронцiй
B. Амонiй
C.Натрiй
D. Калiй
E. Залiзо

189. При проведеннi реакцiї iонiв на-
трiю с гексагiдроксоантимонатом (V)
калiю в нейтральному середовищi
утворюється осад. Якого кольору вка-
заний осад?

A. Бiлий
B. Червоний
C.Жовтий
D. Зелений
E. Блакитний

190. Препарати колоїдного срiбла -
протаргол i коларгол, крiм дiючої ре-
човини мiстять сполуки бiлкової при-
роди. Яку функцiю виконують бiлки в
цих препаратах?

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

191. Осмотичний тиск є важливою ха-
рактеристикоюбiологiчних рiдин. Для
проникнення молекул розчинника не-
обхiдна наявнiсть напiвпроникних пе-
ретинок. Вкажiть, що з наведеногоНЕ
МОЖЕ використовуватися як напiв-
проникна мембрана:

A. Скло
B. Бiологiчна мембрана
C. Колодiєва плiвка
D. Пергамент
E.Желатина

192. Моделювання iммобiлiзацiйно-
го стресу проводили на мурчаку, яко-
го попередньо не годували протягом
доби. На розтинi слизова оболонка
шлунка гiперемована з множинними
ерозiями. Яку теорiю виразкоутворен-
ня пiдтверджують результати цього
дослiду?

A. Кортиковiсцеральна (стресова)
B. Судинна
C. Запальна
D. Механiчна
E.Пептична

193. Ця тканина виконує механiчну
функцiю; її клiтини мають рiвномiр-
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но потовщенi, здерев’янiлi оболонки.
Це є:

A. Склеренхiма
B. Коленхiма
C. Перидерма
D. Камбiй
E. Ситоподiбнi трубки

194. У хворої, що знаходиться в ста-
нi кетоацидотичної коми, спостерiгає-
ться шумне прискорене дихання: пiсля
глибокого вдиху вiдбувається посиле-
ний видих за активною участю експi-
раторних м’язiв. Назвiть патологiчний
тип дихання у хворої:

A. Куссмауля
B. Чейна-Стокса
C. Гаспiнг
D. Стенотичне
E. Бiота

195. Наявнiсть патогенних мiкроорга-
нiзмiв у повiтрi можна передбачити за
присутнiстю санiтарно-показових ба-
ктерiй. Виберiть серед перерахованих
бактерiї, якi є показником безпосере-
дньої епiдемiологiчної небезпеки:

A. Гемолiтичнi стрептококи
B. Сарцини
C. Цвiлевi гриби
D. Дрiжджовi гриби
E. Мiкрококи

196. Золь карбонату барiю отримано
взаємодiєю надлишку розчину хлори-
ду барiю з розчином карбонату амо-
нiю. Для мiцели отриманого золю
агрегат складається з мiкрокристалiв:

A. BaCO3
B. NH4Cl
C. (NH4)2CO3
D. BaCl2
E. Сумiшi BaCO3 i NH4Cl

197. Рiзнi структурнi компоненти ба-
ктерiальної клiтини виконують рiзнi
функцiї. Який компонент, що є необо-
в’язковим для клiтини, забезпечує ви-
живання в несприятливих умовах зов-
нiшнього середовища?

A. Спори
B. Джгутики
C. Капсула
D. Вiйки
E. Включення

198. Протитуберкульозний препарат

iзонiазид

є похiдним:

A. Iзонiкотинової кислоти
B. Нiкотинової кислоти
C.Пiколiнової кислоти
D. 2-пiролкарбонової кислоти
E. N-амiнобензойної кислоти

199. Яка з наведених сполук буде всту-
пати в реакцiю з пропаном за даних
умов?

A. Br2, hν, 20oC
B. H2SO4 конц.
C. HNO3 конц.
D. Cl2, FeCl3
E. CH3COONO2

200. Яка з наданих реакцiй доводить,
що фенол виявляє кислотнi властиво-
стi?

A.

B.

C.

D.

E.
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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 
 


