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1. Який препарат утворює з солями
дiазонiю азобарвник?

A. Нiтроксолiн
B. Хлорохiнiну фосфат
C. Ципрофлоксацин
D. Хiнiну гiдрохлорид
E. Гiдроксiхлорохiнiну сульфат

2. Характерною реакцiєю на складно-
ефiрну групу є реакцiя з:

A. Гiдроксиламiну гiдрохлоридом i
феруму (III) хлоридом
B. Гiдроксиламiну гiдрохлоридом i
кобальту нiтратом
C. Гiдразином i феруму (III) хлоридом
D. З феруму (III) хлоридом
E. Дихромату калiю з сульфатною
кислотою

3. Вiтамiни ретинолу ацетат (A) та
ергокальциферол (D2) належать до
алiциклiчного ряду. Це означає, що у
складi молекули мiститься:

A. Алiфатичний ланцюг
B. Ароматична структура
C. Карбоксильна група
D. Метильний радикал
E. Подвiйний зв’язок

4. Якi з вказаних препаратiв належать
до антибiотикiв ароматичного ряду?

A. Левомiцетин
B. Тетрациклiн
C. Антибiотики-амiноглiкозиди
D. Анзамiцин
E. Пенiцилiн

5. До аптеки звернулася дiвчина зi
скаргою на печiю. Який препарат без-
рецептурного вiдпуску може пореко-
мендувати фармацевт?

A. Алюмiнiю гiдроксид + магнiю
гiдроксид
B. Омепразол
C. Атропiну сульфат
D. Домперидон
E. Парацетамол

6. У випадку, коли вiдвiдувач аптеки
забув назву препарату жовчогiнної дiї
з плодiв шипшини, провiзор може за-
пропонувати:

A. Холосас
B. Вiтамiнний сироп
C. Арфазетин
D. Канефрон
E. Лiпохромiн

7. Як венотонiзуючий i антитромбi-
чний лiкарський засiб, при венозному
застої i розширеннi вен нижнiх кiн-
цiвок провiзор може запропонувати
препарат з насiння гiркокаштану зви-
чайного:

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

8. У вагiтної 25-ти рокiв у термiнi 14
тижнiв, виявлено АТ- 160/110 мм рт.ст.,
ЧСС- 78/хв. Якому з наведених антигi-
пертензивних засобiв доцiльно надати
перевагу?

A. Метилдопа
B. Еналаприл
C. Метопролол
D. Лозартан
E. Доксазозин

9. Вкажiть норму природних втрат для
отруйних медикаментiв, яку комiсiя
повинна врахувати пiд час проведен-
ня iнвентаризацiї:

A. 0,95%
B. 3,00%
C. 7,6%
D. Норми не зазначенi
E. 1,9%

10. Вкажiть лiкарський препарат для
усунення головного болю, який мо-
жна порекомендувати пацiєнту, що
приймає нiтроглiцерин для усунення
нападiв стенокардiї:

A. Валiдол
B. Метамiзол натрiю
C. Кеторолак
D. Ацетамiнофен
E. Суматриптан

11. Яку рекомендацiю щодо рацiо-
нального застосування панкреатину
необхiдно надати вiдвiдувачу аптеки,
який застосовує цей препарат симпто-
матично з приводу диспепсiї пiсля на-
дмiрного вживання жирної їжi?
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A. Приймати пiд час вживання їжi
B. Приймати за 30 хвилин до прийому
їжi
C. Запивати молоком
D. Вживати через 1 годину пiсля при-
йому їжi
E. Препарат розжовувати

12. До аптеки звернувся батько 5-
рiчної дитини, у якої напередоднi пi-
сля переохолодження температура тi-
ла пiдвищилася до 38oC та з’явився
нежить. Який препарат можна поре-
комендувати для симптоматичного лi-
кування лихоманки у даному випадку?

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

13. У хворого 45-ти рокiв, якому для
зняття запалення та болю у колiнних
суглобах лiкар призначив лiкарський
засiб iз групи нестероїдних протиза-
пальних препаратiв, з’явився бiль в
епiгастральнiй дiлянцi та печiя. Вка-
жiть лiкарський препарат, який мiг
спричинити це явище?

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

14. Яку рекомендацiю слiд надати хво-
рому, який звернувся до аптеки з при-
воду появи болю у суглобах велико-
го калiбру пiсля значного переохоло-
дження (в анамнезi у дитинствi дiагно-
стовано ревматичну лихоманку)?

A. Обов‘язково звернутися до лiкаря-
спецiалiста
B. Призначити НПЗП у виглядi табле-
ток
C. Призначити НПЗП у топiчнiй фор-
мi
D. Рекомендувати антибiотик
E. Запропонувати знеболюючий засiб

15. Пацiєнту 43-х рокiв, у якого дiагно-
стовано ревматоїдний артрит, призна-
чено декiлька протизапальних препа-
ратiв. При черговому лабораторному
обстеженнi виявлено пiдвищення рiв-
ня глюкози та кiлькостi лейкоцитiв.
Вкажiть, який з перерахованих лiкар-
ських засобiв спричинив наведенi змi-

ни?

A. Триамцiнолон
B. Диклофенак натрiю
C. Парацетамол
D. Сульфасалазин
E. Метотрексат

16. У хворого 65-ти рокiв, який пере-
нiс iнфаркт мiокарда, на тлi тривалого
застосування клопiдогрелю виникли
вiдчуття важкостi та болю в епiгастрiї.
У межах фармацевтичної опiки, ске-
рованої на лiкаря, вкажiть лiкарський
засiб який доцiльно призначити для
гастропротекцiї у даному випадку?

A. Пантопрозол
B. Вiсмуту субцитрат
C. Атропiну сульфат
D. Сукральфат
E. Гастроцепiн

17. Жiнка 42-х рокiв, що хворiє на гi-
пертонiчну хворобу протягом 3-х ро-
кiв з ЧСС 105/хв., АТ 150/100 мм рт.ст.,
приймала верапамiл. Пiсля останньо-
го вiзиту лiкар призначив бiсопролол.
На свiй розсуд пацiєнтка прийняла
обидва засоби одночасно, пiсля чого
ЧСС знизилась до 55/хв. Який вид вза-
ємодiї виник в даному випадку?

A. Фармакодинамiчний синергiзм
B. Фармакокiнетичний синергiзм на
етапi всмоктування
C. Фармакокiнетичний антагонiзм на
етапi розподiлу
D. Пряма хiмiчна взаємодiя iз синергi-
чним ефектом
E. Фармакодинамiчний антагонiзм

18. У хворого на IХС через 5 мiсяцiв
пiсля лiкування нiтратами пролонго-
ваної дiї напади стенокардiї почастi-
шали, здатнiсть до фiзичного наванта-
ження зменшилась. Лiкар припускає
розвиток толерантностi до лiкiв. Який
лiкарський засiб необхiдно рекомен-
дувати для зняття нападiв стенокардiї
у данiй ситуацiї на майбутнє?

A. Молсидомiн
B. Нiфедипiн
C. Празозин
D. Валiдол
E. Еналаприл

19. Хворого 63-х рокiв пiсля фiзично-
го навантаження почав турбувати бiль
за грудиною з iррадiацiєю в лiву руку
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та лiву лопатку. Який препарат слiд
призначити для усунення больового
нападу?

A. Нiтроглiцерин
B. Iзосорбiду 5-мононiтрат
C. Амлодипiн
D. Метопролол
E. Дилтiазем

20. Органiзацiя активно розвивається,
але витрати перевищують доходи.
Вкажiть етап життєвого циклу орга-
нiзацiї:

A. Юнiсть
B. Смерть
C. Народження
D. Старiння
E. Рання зрiлiсть

21. Листя кропиви дводомної засто-
совують переважно як кровоспинний
засiб у виглядi настою i рiдкого екс-
тракту при легеневих, кишкових та
маткових кровотечах. Наявнiсть якої
бiологiчно активної речовини зумов-
лює кровоспинну дiю?

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

22. При проведеннi аналiзу сировини
виявлено плоди (вислоплiдники) дов-
гастої форми, до 10 мм довжиною, ши-
рина до 4 мм, якi легко розпадаються
на половинки (мерикарпiї), колiр пло-
дiв зеленувато-бурий, запах сильний,
ароматний, смак солодкувато-пряний.
Визначте вид лiкарської рослинної си-
ровини:

A. Fructus Foeniculi
B. Fructus Coriandri
C. Fructus Juniperi
D. Fructus Sorbi
E. Fructus Ribis nigri

23. Для приготування суспензiй з речо-
винами, що мають гiдрофобнi власти-
востi, додають такий стабiлiзатор:

A. Твiн-80
B. Натрiю хлорид
C. Глюкоза
D. Кислота аскорбiнова
E. Магнiю карбонат

24. Як протизапальний, мiсцевоподра-
знювальний, вiдволiкаючий засiб за-
стосовують гiрчичники. До якого ти-
пу пластирiв належать гiрчичники?

A. Каучуковi
B. Смоляно-восковi
C. Свинцевi
D. Епiдерматичнi
E. Рiдкi

25. У технологiї м’яких лiкарських
форм використовують основу, яку
одержують з кашалотового жиру.
Вкажiть цю основу:

A. Спермацет
B. Ланолiн
C. Саломас
D. Комбiжир
E. Озокерит

26. Для iдентифiкацiї тропанових ал-
калоїдiв в лiкарськiй рослиннiй сиро-
винi використовують реакцiю Вiталi-
Морена. Назвiть алкалоїд, який мо-
жна визначити за допомогою даної
специфiчної реакцiї:

A. Скополамiн
B. Кодеїн
C. Морфiн
D. Платифiлiн
E. Папаверин

27. Хворому 60-ти рокiв iз важкою
серцевою недостатнiстю було призна-
чено водорозчинний серцевий глiко-
зид строфантин. Який супутнiй стан
може сприяти кумуляцiї цього засобу?

A. Ниркова недостатнiсть
B. Ревматизм
C. Гастрит, тип В
D. Печiнкова недостатнiсть
E. Остеоартроз

28. Вкажiть умову рацiонального за-
стосування лiкарських препаратiв для
симптоматичного лiкування болю у
горлi, якi випускають у формi льодя-
никiв i пiгулок для розсмоктування:

A. Тримати у ротi до повного розсмо-
ктування
B. Запивати водою
C. Застосовувати перед їдою
D. Препарати розжовувати
E. Запивати молоком

29. Який з каналiв комунiкацiй нале-
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жить до неособистих i використову-
ється медичним представником при
зборi iнформацiї про лiкарський за-
сiб?

A. Кореспонденцiя
B. Конференцiї, семiнари
C. Спецiалiзованi медичнi виставки
D. Освiтнi проекти
E. Персональний продаж

30. Вкажiть тип методу спостережен-
ня при збираннi первинної iнформацiї,
коли дослiдник поводиться як актив-
ний учасник подiй?

A. Активне
B. Природне
C. Лабораторне
D. Вiдкрите
E. Приховане

31. Вкажiть етап життєвого циклу лi-
карського засобу, коли збут та прибу-
ток досягає максимуму, а реклама має
нагадувальний характер?

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

32. На аналiз отримано плоди - кiстян-
ки, соковитi, кулястi або довгасто-
елiпсовидної форми, довжиною 4-12
мм. Колiр плодiв - вiд жовтого до
темно-оранжевого. Запах слабкий.
Смак кисло-солодкий. Вкажiть, сиро-
вина якої рослини аналiзується:

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

33. Якi низько- та високомолекулярнi
полiфеноли з в’яжучою дiєю утворю-
ють комплекс з бiлками та алкалої-
дами, i тому можуть бути використанi
при отруєннях?

A. Дубильнi речовини
B. Фенологлiкозиди
C. Ефiрнi олiї
D. Флавоноїди
E. Сапонiни

34. При хронiчнiй серцевiй недоста-
тностi використовують препарати

Дигiтоксин та Кордигiт, якi мають
властивiсть кумулюватися. Сировина
якої рослини є джерелом цих препа-
ратiв?

A. Наперстянка пурпурова
B. Строфант Комбе
C. Горицвiт весняний
D. Конвалiя звичайна
E. Жовтушник сивiючий

35. У разi планового закриття апте-
чного закладу для проведення ремон-
ту, технiчного переобладнання чи iн-
ших робiт, суб’єкт господарювання
повинен повiдомити про це письмово
Держлiкслужбу України заздалегiдь,
але не пiзнiше:

A. 10 днiв
B. 3 днiв
C. 15 днiв
D. 2 днiв
E. 30 днiв

36. Рецепт на фенобарбiтал у сумiшi з
iншими лiкарськими речовинами для
пацiєнта iз хронiчним захворюванням
виписаний на рецептурному бланку
№1 з розрахунку на 1 мiсяць. Як по-
винен вчинити фармацевтичний фахi-
вець?

A. Вiдпустити лiкарський засiб
B. Вiдпустити половину дози
C. Вiдпустити третину дози
D. Не вiдпускати лiкарський засiб
E. Поставити штамп "Рецепт не дiй-
сний"та повернути хворому

37. Пiсля завершення робочого дня
фармацевт оформив Z-звiт. Як облi-
ковується дана операцiя?

A. Чек пiдклеюють в КОРО
B. Вносять в журнал облiку рецептури
C. Вносять в квитанцiйну книгу
D. Пiдклеюють в розрахункову книгу
E. Здаються головному бухгалтеру

38. Фармацевт приготував порошок з
рiдким компонентом, при цьому по-
рошок втратив сипкiсть. За наявно-
стi якої рiдини у лiкарськiй формi НЕ
МОЖНА проводити згущення шля-
хом нагрiвання ступки?
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A. Настоянка м’яти
B. Настоянка беладонни
C. Настоянка конвалiї
D. Рiдкий екстракт собачої кропиви
E. Рiдкий екстракт глоду

39. У чоловiка 58-ми рокiв, який хво-
рiє протягом 12-ти мiсяцiв на остео-
артроз, раптово виник рiзкий бiль у
колiнному суглобi. Ногу в колiнi пацi-
єнт зiгнути не може. Лiкарем запропо-
новано внутрiшньосуглобове уведен-
ня протизапального засобу для зняття
зазначених симптомiв. Оберiть цей за-
сiб:

A. Бетаметазон
B. Беклометазон
C. Кеторолак
D. Метотрексат
E. Целекоксиб

40. Вкажiть препарат вибору для мi-
сцевого лiкування герпесу губ:

A. Ацикловiр
B. Кетоконазол
C. Пiмафуцин
D. Ектерицид
E. Мiрамiстин

41. Хворий 45-ти рокiв звернувся до
стацiонару зi скаргами на головний
бiль, серцебиття. Страждає на гiпер-
тонiчну хворобу протягом 2-х рокiв.
Погiршення пов’язує зi стресом. При
оглядi хворий збуджений, гiперемiя
обличчя, шкiра волога, АТ- 180/100 мм
рт.ст, Ps- 104/хв. Призначення якого
препарату є патогенетично обгрунто-
ваним?

A. Пропранолол
B. Дiбазол
C. Фуросемiд
D. Клофелiн
E. Еналаприл

42. У хворої, що протягом трьох ро-
кiв приймає преднiзолон у дозi 20 мг
на добу, погiршилося самопочуття. На
момент огляду виявлено зниження ар-
терiального тиску, тахiкардiя, нерво-
ве збудження. Пiд час збору анамне-
зу встановлено, що хвора припини-
ла прийом препарату 2 днi тому. Яке
ускладнення розвинулося у хворої?

A. Синдром вiдмiни
B. Синдром рикошету
C. Синдром Кушинга
D. Стероїдний дiабет
E. Синдром хронiчної втоми

43. Пацiєнту з дiагнозом НПЗЗ-
гастропатiя необхiдно продовжити
приймання протизапального препа-
рату. Для профiлактики подальшого
розвитку ураження шлунка в цього
хворого лiкар повинен обрати насту-
пну тактику лiкування:

A. Призначити НПЗЗ та iнгiбiтор
протонної помпи
B. Призначити НПЗЗ у половиннiй
дозi
C. Призначити одночасно НПЗЗ i
антациднi препарати
D. Призначити прийом НПЗЗ через
день
E. Зменшити тривалiсть застосування
НПЗЗ

44. Пацiєнт з анемiєю скаржиться на
болi в животi, нудоту, закрепи. При
оглядi виявлено ураження емалi зу-
бiв у виглядi смужок чорного кольору.
Яка група препаратiв могла виклика-
ти такi скарги у пацiєнта та виявлене
порушення емалi?

A. Препарати залiза
B. Препарати вiсмута
C. Препарати вiтамiна B12
D. Препарати фтора
E. Описанi скарги i симптоми - прояви
хвороби

45. Надайте фармацевтичну опiку,
скеровану на лiкаря, щодо найбiльш
характерної симптоматики, що вини-
кає при тривалому застосуваннi бро-
мiдiв (бромiзму):

A. Ринiт, кон’юнктивiт, дiарея
B. Кашель
C. Пiдвищена збудливiсть
D. Зниження маси тiла
E. Ламкiсть волосся, нiгтiв

46. У хворого, що перебуває у рев-
матологiчному вiддiленнi лiкарнi, ви-
никла шлунково-кишкова кровотеча
на 6-ий день лiкування кеторолаком
у формi iн’єкцiйного розчину. Проiн-
формуйте лiкаря, що допустима три-
валiсть курсу лiкування кеторолаком
у данiй лiкарськiй формi не повинна
перевищувати:
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A. 2 днi
B. 5 днiв
C. 7 днi
D. 10 днiв
E. 14 днiв

47. Надайте фармацевтичну опiку, ске-
ровану на лiкаря-кардiолога, щодо
обмежень iз застосування ацетилсалi-
цилової кислоти. Вкажiть супутнє за-
хворювання при якому цей препарат
необхiдно призначати з обережнiстю:

A. Бронхiальна астма
B. Гайморит
C. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
D. Гломерулонефрит
E. Цукровий дiабет

48. Проiнформуйте лiкаря приймаль-
ного вiддiлення, чим небезпечний
одночасний прийом ацетилсалiцило-
вої кислоти та алкоголю:

A. Посилення гастротоксичностi
B. Ураження зорового нерву
C. Ураження наднирникiв
D. Ураження легень
E. Аритмiя

49. В аптеку звернувся хворий зi скар-
гами на вiдсутнiсть ефективностi пре-
парату кетотифен, який вiн приймає з
приводу алергiчного дерматиту впро-
довж мiсяця. Вкажiть тривалiсть кур-
су лiкування стабiлiзаторами мембран
опасистих клiтин (мастоцитiв), пiсля
якого розвивається клiнiчно значу-
щий ефект:

A. 2-3 мiсяцi
B. 7 днiв
C. 2 тижнi
D. 4 тижнi
E. 6 тижнiв

50. Для iдентифiкацiї сульфанiламiду
(стрептоциду) провiзор-аналiтик за-
стосував реакцiю утворення азобарв-
ника. Зазначте реактиви, якi треба
взяти фахiвцю для здiйснення цiєї ре-
акцiї iдентифiкацiї:

A. Розчин NaNO2, HCl, бета-нафтол
лужний
B. Розчин NaNO3, HCl, альфа-нафтол
лужний
C. Розчин NaNO2, HNO3, альфа-
нафтол лужний
D. Розчин формальдегiду i концентро-
вана H2SO4
E. Розчин CuSO4, розчин NaOH

51. Пацiєнту для фармакотерапiї арте-
рiальної гiпертензiї призначили лiкар-
ський засiб при застосуваннi якого ви-
никла прогнозована побiчна реакцiя
у виглядi сухого кашлю. Оберiть при-
значений пацiєнту лiкарський засiб:

A. Лiзиноприл
B. Атенолол
C. Фуросемiд
D. Нiфедипiн
E. Нiтроглiцерин

52. У новонародженої дитини дiа-
гностовано кардiоваскулярний "сiрий
синдром": серцево-судинна недоста-
тнiсть, цiаноз, гiпотермiя тощо. Який
лiкарський засiб застосовувала матiр
пiд час вагiтностi?

A. Хлорамфенiкол
B. Лiзиноприл
C. Гентамiцин
D. Ципрофлоксацин
E. Амiодарон

53. Пацiєнтцi 67-ми рокiв, яка стра-
ждає на артерiальну гiпертензiю, лi-
кар призначив лозартан. Вкажiть,
який механiзм дiї цього лiкарського
засобу забезпечує його антигiпертен-
зивний ефект:

A. Блокада рецепторiв ангiотензину II
B. Блокада бета-адренорецепторiв
C. Блокада альфа-адренорецепторiв
D. Пригнiчення активностi ангiотен-
зинперетворюючого ферменту
E. Антагонiзм з iонами кальцiю

54. Пацiєнт, який з приводу цукрового
дiабету II типу за призначенням лiка-
ря застосовує пероральний цукрозни-
жуючий лiкарський засiб, скаржиться
на появу металiчного присмаку в ротi.
Який лiкарський засiб застосовує па-
цiєнт?
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A. Метформiн
B. Репаглiнiд
C. Акарбоза
D. Глiклазид
E. Пiоглiтазон

55. Хiмiчна назва 3-[(4-амiно-2-
метилпiримiдин-5-iл)метил]-5-(2-
гiдроксiетил)-4-метилтiазолiй бромi-
ду гiдробромiд вiдповiдає лiкарському
препарату:

A. Тiамiну гiдробромiд
B. Скополамiну гiдробромiд
C. Гоматропiну гiдробромiд
D. Етиловий естер бромiзовалерiано-
вої кислоти
E. Бромкамфора

56. Iснують рiзнi пiдходи до визначен-
ня потреби в лiкарських засобах. Один
iз пiдходiв видiляє групу лiкарських
засобiв специфiчної дiї. Виберiть iз пе-
рерахованих варiантiв лiкарськi засо-
би, що належать до цiєї групи:

A. Протидiабетичнi лiкарськi засоби
B. Макролiди
C. Протигрипознi засоби
D. Антигiстамiннi засоби
E. Серцево-судиннi препарати

57. Представництво iноземної фiрми-
виробника лiкарських засобiв органi-
зувала для працiвникiв аптек тренiнг
"Мерчандайзинг в аптеках як спосiб
пiдвищення конкурентоспроможно-
стi". Оцiнiть дiї представництва з по-
зицiї маркетингових комунiкацiй:

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

58. На прохання медичного пред-
ставника ФФ ”Юнiфарма” препарат
"Маз календули"було розмiщено по-
ряд iз препаратом "Мазь календули
Dr.Theiss". Який критерiй розмiщення
лiкiв на полицях використано?

A. Серед препаратiв-конкурентiв
B. Критерiї розмiщення не застосову-
вались
C. За розмiром упаковки
D. Дублювання
E. Доступнiсть

59. Якi показники враховують пiд час
визначення коефiцiєнту лiквiдностi
цiни:

A. Найнижча цiна на препарат
B. Прожитковий мiнiмум
C. Середньомiсячна заробiтна плата
D. Обсяг продажу за мiсяць
E. Питома вага обсягу виробництва

60. Перед черговою атестацiєю на
присудження або пiдтвердження ква-
лiфiкацiйної категорiї провiзор зобо-
в’язаний пройти:

A. Передатестацiйний цикл
B. Магiстратуру
C. Курс iнформацiї
D. Державну атестацiйну програму
E. Iнтернатуру

61. Виберiть фактори, якi впливають
на поведiнку споживача та не можуть
бути контрольованi фармацевтичним
пiдприємством:

A. Власний досвiд споживача
B. Цiнова полiтика
C. Комунiкацiйна полiтика
D. Збутова полiтика
E. Полiтика ЛЗ

62. В який термiн на пiдприємствах
проводять iнвентаризацiю грошових
засобiв, грошових документiв, цiнно-
стей i бланкiв суворої звiтностi?

A. 1 раз на квартал
B. 1 раз на рiк
C. 2 рази на рiк
D. 1 раз в три роки
E. Щомiсячно

63. Наказом № 360 регламентована
гранично допустима для вiдпуску кiль-
кiсть лiкарського засобу на один ре-
цепт. Вкажiть норму одноразового
вiдпуску трамадолу в ампулах:

A. 10 ампул
B. 15 ампул
C. 20 ампул
D. 25 ампул
E. 30 ампул
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64. Який нормативний документ (На-
каз МОЗ України) регламентує обiг
наркотичних, психотропних речовин
та прекурсорiв на територiї України?

A. Вiд 21.01.2010р. №11
B. Вiд 14.06.1993р. №275
C. Вiд 28.10.2002р. №385
D. Вiд 30.10.2001р. №436
E. Вiд 20.07.2005р. №360

65. Вкажiть форму рецептурного
бланку для капсул трамадолу в разi
пiльгового вiдпуску:

A. На двох рецептурних бланках (фор-
ми №3 та №1)
B. На рецептурному бланку форми №3
C. На двох рецептурних бланках фор-
ми №3
D. На двох рецептурних бланках фор-
ми №1
E. На рецептурному бланку форми №1

66. Що є об’єктом вивчення фармако-
економiки?

A. Документацiя рандомiзованих
клiнiчних дослiджень лiкарських пре-
паратiв
B. Приписи Державної служби лiкар-
ських засобiв
C. Порядок оформлення рецептурних
бланкiв
D. Взаємовiдносини в колективi
E. Умови зберiгання лiкарських засо-
бiв i виробiв медичного призначення

67. Показник ефективностi фармако-
терапiї, який визначають за полiпшен-
ням якостi життя пацiєнтiв пiсля про-
веденого лiкування - це:

A. Користь
B. Клiнiчна (терапевтична) ефектив-
нiсть
C. Економiчна ефективнiсть (вигода)
D. Безпека
E. Витрати

68. До кiлькiсних фармакоепiдемiоло-
гiчних дослiджень вiдносять наступне:

A. Оцiнка споживання лiкарських
засобiв
B. Ретроспективне дослiдження
C. Когортне дослiдження
D. Експеримент
E. Загальна вартiсть захворювання

69. При якому видi фармакоепiдемiо-

логiчних дослiджень учасники вiдби-
раються з групи за певною ознакою
в початковий момент дослiдження i
потiм пiддаються повторному обсте-
женню протягом певного часу?

A. Когортне дослiдження
B. Вивчення довготривалих тенденцiй
C. Дослiдження серiї випадкiв
D. Дослiдження "випадок-контроль"
E. Опис випадку

70. Який метод фармакоекономiчного
аналiзу передбачає облiк всiх витрат
(прямих i непрямих, медичних i неме-
дичних), пов’язаних з процесом дiа-
гностики i лiкування певного захво-
рювання?

A. Загальна вартiсть захворювання
B. Мiнiмiзацiя витрат
C. Витрати-ефективнiсть
D. Витрати-кориснiсть
E. Витрати-вигода

71. Для розрахунку якого коефiцiєн-
ту у фармакоекономiцi використовує-
ться формула CER =

(D�+IC)
Ef ?

A. Коефiцiєнт "витрати-ефективнiсть"
B. Iнкрементальний коефiцiєнт
"витрати-ефективнiсть"
C. Коефiцiєнт "витрати-вигода"
D. Коефiцiєнт "витрати-користь"
E. Показник QALY

72. Хворий на деформуючий остеоар-
троз отримує диклофенак. Препарат
якої групи найбiльш доцiльно при-
значити для профiлактики уражень
шлунково-кишкового тракту?

A. Iнгiбiтори протонної помпи
B. Антациди, що не всмоктуються
C. Антациди, що всмоктуються
D. Блокатори �2-рецепторiв гiстамiну
E. Блокатори �1-рецепторiв гiстамiну

73. Пiсля тривалого лiкування з при-
воду ревматоїдного артриту препара-
тами протизапальної дiї, у хворого ви-
явлено гiперглiкемiю. Який з препа-
ратiв мiг її спричинити?

A. Дексаметазон
B. Диклофенак натрiю
C. Iбупрофен
D. Делагiл
E. Левамiзол

74. Бiологiчно активнi речовини Heli-
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chrysum arenarium посилюють секре-
цiю шлунка i пiдшлункової залози, ви-
користовуються якжовчогiнний засiб.
Яку групу БАР мiстить дана рослина?

A. Флавоноїди
B. Кумарини
C. Алкалоїди
D. Сапонiни
E. Серцевi глiкозиди

75. За ДФУ кiлькiсний вмiст суми ал-
калоїдiв у травi чистотiлу визначають
таким методом:

A. Спектрофотометрiя
B. Гравiметрiя
C. Полярографiя
D. Потенцiометрiя
E. Денсiометрiя

76. Вкажiть антибактерiальний препа-
рат, при прийомi якого необхiдно кон-
тролювати стан периферичної кровi
з метою своєчасного виявлення апла-
стичної анемiї:

A. Хлорамфенiкол
B. Бензилпенiцилiн
C. Ципрофлоксацин
D. Цефтриаксон
E. Рокситромiцин

77. Ампули виготовляють з легко-
плавкого скла. Ця властивiсть скла
необхiдна для:

A. Якiсного запаювання ампул
B. Витримування рiзких коливань
температури
C. Вiзуального контролю
D. Попередження вилужування
E. Захисту свiтлочутливих речовин

78. Ефiрна олiя рослини входить до
складу таких комплексних препаратiв
як "Iнгалiпт", "Корвалол", "Пiносол",
"Корвалдiн", зубних крапель. Вкажiть
ЛРС, яка є джерелом ефiрної олiї:

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

79. Алкалоїд кодеїн має протика-
шльову дiю. Яка лiкарська рослинна
сировина мiстить цей алкалоїд?

A. Коробочки маку снодiйного
B. Трава маклеї
C. Трава чистотiлу
D. Трава барвiнку малого
E. Коренi барбарису

80. При фiтохiмiчному дослiдженнi
коренiв проведено реакцiю Молiша
(з альфа-нафтолом i концентрованою
сульфатною кислотою), в результатi
якої спостерiгали червоно-фiолетове
забарвлення. Реакцiя з розчином Лю-
голя дала негативний результат. Про
наявнiсть якої речовини свiдчать ре-
зультати виконаних реакцiй?

A. Iнулiн
B. Крохмаль
C. Сахароза
D. Рутин
E. Ментол

81. Оберiть бронхолiтик, який буде
ефективний для хворого на бронхi-
альну астму iз супутньою легеневою
гiпертензiєю:

A. Теофiлiн
B. Беклометазон
C. Атропiн
D. Дротаверин
E. Пропранолол

82. Оберiть побiчний ефект фторхi-
нолонiв, який обмежує перебування
хворих на сонцi i пiдвищує розвиток
сонячних опiкiв:

A. Фотосенсибiлiзацiя
B. Остеопороз
C. Полiурiя
D. Лейкопенiя
E. Головний бiль

83. До аптеки звернувся пацiєнт зi
скаргами на бiль у попереку, пiдви-
щення температури, якi виникли у
нього пiсля переохолодження. Про-
тягом 4-х днiв застосовував мазь з ди-
клофенаком натрiю, проте стан не по-
лiпшився. Що можна порекомендува-
ти у даному випадку?

A. Термiново звернутися до лiкаря
B. Препарати мiсцевоподразнювальної
дiї
C. Сполучення диклофенака натрiю в
пероральнiй та трансдермальнiй формi
D. Диклофенак натрiю перорально
E. Фiзiотерапевтичне лiкування
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84. Вкажiть, через який час розвиває-
ться клiнiчно значущий ефект при за-
стосуваннi хондропротекторних пре-
паратiв:

A. 4-6 тижнiв постiйного прийому
B. 30 хв - 1 година
C. 5-6 днiв постiйного прийому
D. 2-4 мiсяцi постiйного прийому
E. 5-6 мiсяцiв постiйного прийому

85. При внесеннi натрiю бромiду, змо-
ченого розведеною хлористоводне-
вою кислотою, в безбарвне полум’я
спостерiгається таке забарвлення:

A. Жовте
B. Синє
C. Зелене
D. Червоне
E. Фiолетове

86. В ходi дослiдження лiкарської ре-
човини з групи алкалоїдiв було одер-
жано позитивний результат в реакцiї
на ксантини; це свiдчить про принале-
жнiсть речовини до алкалоїдiв - похi-
дних:

A. Пурину
B. Iзохiнолiну
C. Тропану
D. Iмiдазолу
E. Хiнолiну

87. Сировину мати-й-мачухи викори-
стовують для лiкування захворювань
верхнiх дихальних шляхiв. При заго-
тiвлi цiєї сировини домiшкою може
бути:

A. Лопух справжнiй
B. Подорожник великий
C. Горицвiт весняний
D. Алтея лiкарська
E. Материнка звичайна

88. Якi рекомендацiї необхiдно дати
хворому при посиленнi висипань i су-
хостi шкiри пiсля тижневого викори-
стання противугрового препарату?

A. Продовжувати лiкування, оскiльки
це перiод ”явного погiршення”
B. Негайно звернутися до лiкаря
C. Збiльшити кратнiсть використання
препарату
D. Зменшити кратнiсть використання
препарату
E. Негайно вiдмiнити препарат

89. Вкажiть, якi рекомендацiї необхi-
дно дати хворому зi скаргами на пе-
кучий бiль та пухирцевий висип бiля
очей:

A. Звернутися до лiкаря-дерматолога
B. Розкрити пухирцi та обробити анти-
септиком
C. Нанести мазь ацикловiру
D. Протирати ураженi дiлянки розчи-
ном антисептика
E. Обробити уражену дiлянку топi-
чним антибiотиком

90. До аптеки звернулася молода жiн-
ка з проханням порадити профiлакти-
чний засiб вiд нападiв мiгренi, пов’яза-
них з менструальним циклом. Який з
ОТС-препаратiв їй можна рекоменду-
вати?

A. Парацетамол
B. Женьшень
C. Ехiнацея
D. Полiвiтамiни
E. Препарати магнiю

91. При готуваннi порошкiв в умовах
аптек враховують фiзико-хiмiчнi вла-
стивостi окремих iнгредiєнтiв. Вка-
жiть, яку лiкарську речовину змiшу-
ють з порошковою масою без дода-
ткового подрiбнення:

A. Крохмаль
B. Камфора
C. Ментол
D. Кислота салiцилова
E. Стрептоцид

92. Аптека отримала рецепт на приго-
тування складних порошкiв з барвною
речовиною. Вкажiть цю речовину:

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

93. Розчиннiсть високомолекулярних
сполук (ВМС) залежить вiд їх приро-
ди. Вкажiть необмежено набухаючу
ВМС:

A. Пепсин
B. Крохмаль
C. Желатин
D. Протаргол
E. Метилцелюлоза
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94. Фармацевт приготував водну ви-
тяжку методом холодного настоюван-
ня. Вкажiть вид лiкарської рослинної
сировини:

A. Корiнь алтею
B. Кора крушини
C. Листя м’яти
D. Листя мучницi
E. Трава термопсису

95. Концетрованi витяги з лiкарської
рослинної сировини, являють собою
в’язкi маси з вмiстом вологи не бiль-
ше 25%, це:

A. Густi екстракти
B. Сухi екстракти
C. Екстракти концентрати стандарти-
зованi
D. Настоянки
E. Настої

96. При додаваннi до розчину лiдока-
їну гiдрохлориду розчину аргентуму
нiтрату утворився сирнистий осад бi-
лого кольору, що пiдтверджує наяв-
нiсть в препаратi:

A. Хлоридiв
B. Сульфатiв
C. Катiонiв натрiю
D. Катiонiв магнiю
E. Фосфатiв

97. Для iдентифiкацiї гормонiв, якi мi-
стять естерову групу, можна викори-
стати реакцiю утворення:

A. Гiдроксаматiв
B. Азобарвника
C. Iндофенолу
D. Берлiнської блакитi
E. Солi дiазонiю

98. Залишок оцтової кислоти у мо-
лекулi сульфацетамiду натрiю можна
визначити реакцiєю утворення:

A. Етилацетату
B. Йодоформу
C. Флуоресцеїну
D. Талейохiнiну
E. Мурексиду

99. Якою реакцiєю можна пiдтвер-
дити наявнiсть кетогрупи в молекулi
преднiзолону?

A. Уворення кетоксимiв
B. Утворення азабарвника
C. Реакцiєю з загальноалкалоїдними
реактивами
D. Реакцiєю з 2,4-
динiтрохлорбензолом
E. Реакцiєю "срiбного дзеркала"

100. Одним з показникiв якостi розчи-
нiв для iн’єкцiй є значення рН. Для
визначення цього показника викори-
стовують:

A. Потенцiометр
B. Хроматограф
C. Рефрактометр
D. Поляриметр
E. Полярограф

101. Виберiть препарат, що за хiмi-
чною будовою та дiєю вiдповiдає гор-
мону щитоподiбної залози трийодти-
ронiну:

A. Лiотиронiну натрiєва сiль
B. Iнсулiн
C. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
D. Фторурацил
E. Пропранолол

102. Згiдно теорiї конкурентного ан-
тагонiзму, якою пояснюється механi-
зм антибактерiальної дiї сульфанiла-
мiдiв, цi лiкарськi сполуки є антимета-
болiтами по вiдношенню до:

A. Пара-амiнобензойної кислоти
B. Дигiдроптерину
C. Тетрагiдрофолiєвої кислоти
D. Дигiдрофолiєвої кислоти
E. Фолiєвої кислоти

103. Реакцiї бiотрансформацiї лiкар-
ських речовин в органiзмi людини
спрямованi на:

A. Збiльшення гiдрофiльностi
B. Утворення полiмерiв
C. Збiльшення лiпофiльностi
D. Збiльшення розмiру молекули
E. Рацемiзацiю

104. Фармакоепiдемiологiчнi дослi-
дження проводяться пiд час таких фаз
клiнiчних випробувань:

A. III i IV
B. I i II
C. II, III i IV
D. II i III
E. Пiд час всiх фаз
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105. Сукупнiсть джерел iнформацiї
(зазвичай в електронному виглядi),
представлених за певною тематикою,
якi систематично оновлюються - це:

A. База даних
B. Мета-аналiз
C. Систематичний огляд
D. Фармацевтична iнформацiя
E. Несистематичний огляд

106. Рiвнi промiжки часу, на якi дiли-
ться iнтервал дослiдження при прове-
деннi математичного моделювання за
методом Маркова, - це марковськi:

A. Цикли
B. Формули
C. Моделi
D. Стани
E. Допущення

107. Вкажiть значення коефiцiєнту
"витрати-вигода"(Кb/с), при якому
дослiджувана медична технологiя є
вигiдною (вигода перевищує витра-
ти):

A. Кb/с > 1
B. Кb/с < 1
C. Кb/с = 1
D. Кb/с = 0
E. Кb/с > 0

108. Який показник характеризує ви-
трати на одиницю ефективностi (на-
приклад, на одного вилiкуваного хво-
рого)?

A. CER
B. QALY
C. COI
D. ICUR
E. CUR

109. Розподiл лiкарських препаратiв за
групами вiдповiдно до рiвня їх витра-
тностi для медичної установи (прибу-
тковостi для аптеки) є результатом
такого аналiзу:

A. АВС
B. VEN
C. Чутливостi
D. Мiнiмiзацiї витрат
E. Структурний

110. Розподiл лiкарських препаратiв за
групами вiдповiдно до важливостi їх
призначення для лiкування захворю-
вання є результатом такого аналiзу:

A. VEN
B. АВС
C. Чутливостi
D. Частотний
E. Структурний

111. Дотримання умов заготiвлi сиро-
вини впливає на якiсний склад та кiль-
кiсний вмiст дiючих речовин крушини
ламкої, тому оптимальним перiодом
заготiвлi кори крушини є заготiвля у
перiод:

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

112. Листя iнжиру при заготiвлi мо-
жуть спричинити опiки, що обумов-
люється наявнiстю в них:

A. Фурокумаринiв
B. Лiгнанiв
C. Флавоноїдiв
D. Полiсахаридiв
E. Iридоїдiв

113. Препарати плодiв перцю стру-
чкового використовують як подра-
знюючий, зiгрiваючий засiб для лi-
кування невралгiї, радикулiту. Цей
ефект обумовлений такими речови-
нами:

A. Капсаїциноїди
B. Флавоноїди
C. Каротиноїди
D. Кумарини
E. Сапонiни

114. Вкажiть документ, який надає
право на проведення певного виду дi-
яльностi у фармацiї:

A. Лiцензiя
B. Патент
C. Сертифiкат
D. Довiренiсть
E. Бухгалтерський звiт

115. Хворому на цукровий дiабет ви-
писано рецепт на лiкарський препа-
рат для лiкування основного захворю-
вання. Вкажiть розмiр вiдшкодуван-
ня вартостi препарату за рахунок дер-
жавних коштiв:
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A. 100%
B. 50%
C. 30%
D. 10%
E. Вартiсть не пiдлягає вiдшкодуванню

116. Вкажiть, яким видом облiку в
аптецi передбачено складання звiтної
форми "Баланс":

A. Бухгалтерський
B. Управлiнський
C. Податковий
D. Статистичний
E. Не передбачено вказаними видами
облiку

117. Як називається документ для про-
ведення розрахункових операцiй з по-
купцями в разi вiдсутностi електро-
енергiї або поломки реєстратора роз-
дрiбних оборотiв?

A. Розрахункова квитанцiя
B. Видаткова накладна
C. Акт результатiв iнвентаризацiї
D. Податкова накладна
E. Товарний звiт

118. Винагорода за роботу, виконану
вiдповiдно до встановлених норм пра-
цi, називається:

A. Основна заробiтна платня
B. Додаткова заробiтна платня
C. Iншi компенсацiйнi виплати
D. Фонд заробiтної плати
E. Iншi заохочувальнi виплати

119. Вкажiть, до якої групи товарних
запасiв (за призначенням) належать
ЛЗ для лiквiдацiї спалахiв кору (коро-
вої краснухи):

A. Цiльового призначення
B. Поточного призначення
C. Сезонного призначення
D. Довгострокового завезення
E. Загального призначення

120. Вкажiть економiчний пока-
зник, який характеризує ефективнiсть
торгово-фiнансової та виробничої дi-
яльностi аптеки або фармацевтичної
фiрми?

A. Рентабельнiсть
B. Рецептура
C. Товарообiг
D. Торговельнi накладення
E. Витрати

121. Медичний представник зарубi-
жної фармацевтичної компанiї при-
дiляє значну увагу плануванню своєї
роботи, аналiзу витрат робочого часу
на основних та другорядних клiєнтiв,
органiзацiї публiчних виступiв, участi
у дiлових нарадах, пiдвищенню квалi-
фiкацiї. Така дiяльнiсть вiдповiдає по-
няттю:

A. Самоменеджмент
B. Бiзнес-планування
C. Маркетинговий контроль
D. Делегування повноважень
E. Пiдприємницька дiяльнiсть

122. Клiнiчний провiзор влаштувався
на роботу в аптеку. Впродовж якого
часу йому повиннi оформити трудову
книжку?

A. П’ять днiв
B. Тиждень
C. Один день
D. Один мiсяць
E. Шiсть мiсяцiв

123. Лiкувально-профiлактичний за-
клад закуповує лiкарськi препарати
протипухлинної дiї безпосередньо у
вiтчизняного виробника. Визначте рi-
вень каналу збуту, який використову-
ється у даному випадку:

A. Нульового рiвня
B. Однорiвневий
C. Трирiвневий
D. Дворiвневий
E. Чотирирiвневий

124. Проконсультуйте лiкаря, який лi-
карський засiб доцiльно застосувати
для пiдготовки пацiєнта до проведен-
ня колоноскопiї?

A. Макрогол
B. Рицинова олiя
C. Натрiю пiкосульфат
D. Сена (листя)
E. Бiсакодил

125. Про яку побiчну дiю, характер-
ну для протикашльових засобiв цен-
тральної дiї, необхiдно повiдомити па-
цiєнта в межах фармацевтичної опi-
ки?
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A. Зниження реакцiї при керуваннi
транспортом
B. Зниження апетиту
C. Зниження лiбiдо
D. Зниження артерiального тиску
E. Пiдвищення апетиту

126. Фармацевт готує супозиторiї ме-
тодом викачування з водорозчинною
речовиною в кiлькостi до 5%. Вкажiть
спосiб введення речовини:

A. Розчиняють у декiлькох краплях
води чи глiцерину
B. Розтирають з декiлькома краплями
розплавленої основи
C. Подрiбнюють за правилом Дерягiна
з глiцерином
D. Вводять у виглядi дрiбного порошку
E. Змiшують з подрiбненою жировою
основою

127. Однiєю з груп снодiйних ЛЗ є
похiднi барбiтурової кислоти (барба-
мiл, фенобарбiтал, циклобарбiтал).
Пiд час першої фази метаболiзму для
барбiтуратiв найбiльш характерними
є реакцiї:

A. Гiдроксилювання
B. Окиснення
C. Вiдновлення
D. Гiдролiзу
E. Кон’югацiї

128. Кофеїн - психостимулятор, нале-
жить до групи алкалоїдiв пуринового
ряду. Вкажiть основнi шляхи метабо-
лiзму кофеїну:

A. N-деметилювання та окиснення
B. Метилювання
C. N-деметилювання та вiдновлення
D. Кон’югацiя з глюкуроновою кисло-
тою
E. Гiдроксилювання

129. Кодеїн пiдлягає бiотрансформацiї
в печiнцi з утворенням ряду метабо-
лiтiв. Одним з метаболiтiв кодеїну є
морфiн, який утворюється шляхом:

A. О-деметилювання
B. N-деметилювання
C. Окиснення
D. Кон’югацiї з глюкуроновою кисло-
тою
E. Етилювання

130. Iдентифiкацiю залишку гуанiдину
в молекулi стрептомiцину сульфату

можна провести за допомогою бета-
нафтолу в лужному середовищi та на-
трiю гiпобромiту (реакцiя Сакагучi).
При цьому утворюється таке забарв-
лення:

A. Малинове
B. Зелене
C. Синє
D. Жовте
E. Оранжеве

131. Метилтестостерон мiстить на по-
зицiї 3 кетогрупу, яку виявляють за до-
помогою такого реактива:

A. Розчина гiдроксиламiну
B. Оцтовий ангiдрид
C. Концентрована сульфатна кислота
D. Розчин залiза (III) хлориду
E. Бензоїлхлорид

132. Вкажiть продукт взаємодiї пара-
цетамолу з калiю дихроматом у ки-
слому середовищi:

A. Iндофеноловий барвник
B. Ауриновий барвник
C. Основа Шиффа
D. Азобарвник
E. Тiохром

133. Ретроспективне дослiдження, при
якому за архiвними даними порiвню-
ється група пацiєнтiв, в якiй спостерi-
гається певне явище (захворюванням,
симптомом, небажаним явищем при
прийманнi препарату), з контрольною
групою, в якiй даного явища не спо-
стерiгали, це дослiдження:

A. "Випадок-контроль"
B. Одномоментне
C. Проспективне
D. Клiнiчне випробування
E. Опис випадку

134. Фармакоепiдемiологiчний метод
ретроспективного дослiдження, який
передбачає аналiз i узагальнення по-
передньо отриманих результатiв ефе-
ктивностi i безпеки лiкарських засобiв
- це:

A. Спостереження
B. Оцiнка споживання лiкарських
засобiв
C. Дослiдження серiї випадкiв
D. Клiнiчне випробування
E. Експеримент
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135. Вид дiяльностi, пов’язаний зi збо-
ром, визначенням, оцiнкою, вивчен-
ням та запобiганням виникненню по-
бiчних реакцiй чи проблем, пов’яза-
них iз застосуванням лiкарських засо-
бiв, це:

A. Фармаконагляд
B. Збiр спонтанних повiдомлень
C. Активний монiторинг стацiонарiв
D. Рецептурний монiторинг
E. Когортнi дослiдження

136. Витрати на виробництвi (знижен-
ня продуктивностi на пiдприємствi або
витрати на тимчасове замiщення хво-
рого працiвника), належать до насту-
пного виду витрат:

A. Непрямi
B. Середнi
C. Фiксованi
D. Маргiнальнi
E. Стандартнi

137. Визначення вартостi одиницi ко-
рисностi та додаткової грошової суми,
яку необхiдно витратити на отриман-
ня додаткової одиницi корисностi, є
метою такого фармакоекономiчного
аналiзу:

A. Витрати-утилiтарнiсть
B. Витрати-ефективнiсть
C. Мiнiмiзацiя витрат
D. Витрати-вигода
E. Рiшень

138. Принцип, за яким розподiляються
препарати згiдно з АВС-аналiзом, має
назву:

A. Принцип Паретто
B. Трiада Донабедiана
C. Рiвняння Mishana
D. Iнкрементальний показник
E. Економiчна ефективнiсть

139. До аптеки звернулася жiнка зi
скаргою на здуття живота. Який пре-
парат безрецептурного вiдпуску най-
доцiльнiше порекомендувати для сим-
птоматичного лiкування?

A. Симетикон
B. Хлорамфенiкол
C. Будесонiд
D. Орнiдазол
E. Пантопразол

140. Хворому 36-ти рокiв для тривало-

го пiдтримуючого лiкування бронхi-
альної астми було призначено монте-
лукаст у капсулах. Який механiм дiї
визначає клiнiчну ефективнiсть дано-
го засобу при наявнiй бронхiальнiй об-
струкцiї у хворого?

A. Блокада LTD4-рецепторiв
B. Блокада аденозинових рецепторiв
C. Блокада фосфолiпази �2
D. Блокада фосфодiестерази
E. Блокада 5-лiпооксигенази

141. Жiнка 38-ми рокiв з важким пе-
ребiгом системного червоного вов-
чака отримує тривалу високодозову
системну глюкокортикоїдну терапiю.
Який з наведених лiкарських засобiв
слiд застосувати в якостi нутрiтивної
пiдтримки у зв’язку з наведеною тера-
пiєю?

A. Препарати кальцiю
B. Препарати залiза
C. Препарати вiтамiну �12
D. Препарати бета-каротину
E. Препарати фолiєвої кислоти

142. У хворої 59-ти рокiв пiсля призна-
чення таблеток iзадрину для лiкуван-
ня бронхiальної астми з’явилися болi
в дiлянцi серця та серцебиття. Яким
механiзмом дiї обумовлено це ускла-
днення?

A. Стимуляцiя бета1-адренорецепторiв
B. Блокада бета1-адренорецепторiв
C. Стимуляцiя альфа1-
адренорецепторiв
D. Блокада альфа1-адренорецепторiв
E. Стимуляцiя М-холiнорецепторiв

143. Яка з наведених лiкарських форм,
виготовлених в аптецi, вимагає обо-
в’язкового проведення повного хiмi-
чного контролю?

A. Розчин глюкози 40% для iн’єкцiй
B. Розчин етонiю 2% для зовнiшнього
застосування
C. Мiкстура Павлова
D. Мiкстура Кватера
E. Мазь цинкова

144. На аптечний склад надiйшли
товарно-матерiальнi цiнностi. Який
вiддiл безпосередньо приймає товар?
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A. Приймальний
B. Комплектацiї
C. Експедицiї
D. Оперативний
E. Зберiгання

145. Пiд час проведення iнвентаризацiї
в аптецi виявленi розбiжностi. Який
документ є пiдставою для вiдображен-
ня в облiку розбiжностей?

A. Акт результатiв iнвентаризацiї
B. Iнвентаризацiйний опис
C. Контрольна вiдомiсть
D. Комерцiйний акт
E. Видаткова накладна

146. Хворому 27-ми рокiв, з муковiсци-
дозом в анамнезi, встановлено дiагноз
пневмонiї. При мiкробiологiчному до-
слiдженнi харкотиння виявлено рiст
колонiй синьогнiйної палички. Якому
з наведених антибiотикiв слiд надати
перевагу в данiй ситуацiї?

A. Тикарцилiн
B. Ампiцилiн
C. Оксацилiн
D. Амоксицилiн
E. Феноксиметилпенiцилiн

147. До аптеки звернулась жiнка зi
скаргами на сухий кашель, який три-
ває протягом мiсяця. Якi рекомендацiї
слiд надати?

A. Необхiдна консультацiя лiкаря
B. Прийом амброксолу в сиропi
C. Прийом ацетилцистеїну в порошку
D. Прийом преноксдiазину в таблетках
E. Прийом гвайфенезину

148. Аналiз споживання ЛЗ пацiєнта-
ми в умовах закладу охорони здоров’я
проводиться за формулою:

A. DDDs/100 лiжко-днiв = DDDs *
100/кiлькiсть лiжко-днiв
B. DDDs = кiлькiсть препарату/DDD
C. Кiлькiсть лiжок * iндекс зайнятостi
* кiлькiсть днiв
D. DDDs/мешканцiв/рiк =
DDDs/чисельнiсть популяцiй
E. DDDs/1000 мешканцiв/рiк = (DDDs
* 1000)/чисельнiсть популяцiї * 365

149. Витрати на лiкування, дiагно-
стику i профiлактику захворювання,
встановленi у певному медичному за-
кладi, це:

A. Фiксованi витрати
B. Варiабельнi витрати
C. Середнi витрати
D. Маргiнальнi витрати
E. Непрямi витрати

150. Фармацевт готує розчин натрiю
гiдрокарбонату для iн’єкцiй. Вкажiть
особливiсть технологiї:

A. Заповнення флакону на 2/3 об’єму
B. Стабiлiзацiя
C. Пiдiгрiвання води для iн’єкцiй
D. Попередня обробка натрiю гiдро-
карбонату в сушильнiй шафi
E. Консервацiя

151. Вкажiть лiкарську рослину, вiд-
вар якої використовують для лiкуван-
ня хронiчного алкоголiзму, оскiльки
при внутрiшньому застосуваннi з’яв-
ляється умовнорефлекторна огида до
алкоголю:

A. Баранець звичайний
B. Мачок жовтий
C. Термопсис ланцетовидний
D. Софора товстоплода
E. Мак снодiйний

152. Препарати листя евкалiпту ма-
ють бактерицидну, протизапальну та
в’яжучу дiю. Вкажiть, до складу якого
препарату входить субстанцiя з лис-
ткiв евкалiпту:

A. Хлорофiлiпт
B. Сальвiн
C. Уролесан
D. Кратал
E. Карсил

153. На аналiз отримано плоди: со-
ковитi, жовто-оранжевi кiстянки, яй-
цевидної форми, 8-9 мм у дiаметрi,
з однiєю кiсточкою. Запах слабкий,
ананасовий. Смак солодко-кислий.
Для якої сировини характернi цi озна-
ки?

A. Fructus Hippophaёs recens
B. Fructus Aroniae melanocarpae recens
C. Fructus Crataegi
D. Fructus Viburni
E. Fructus Schisandrae

154. Для працiвникiв вiком вiд 16 до 18
рокiв встановлюють скорочену три-
валiсть робочого тижня, яка стано-
вить:
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A. 36 годин
B. 24 годин
C. 18 годин
D. 12 годин
E. 40 годин

155. У хворого 45-ти рокiв пiсля курсу
антибiотикотерапiї з’явились скарги
на здуття живота, дiарею, бiль в жи-
вотi. Проконсультуйте лiкаря, який
препарат слiд додатково призначити
хворому?

A. Бiфiдо- та лактобактерiї
B. Активоване вугiлля
C. Симетикон
D. Панкреатин
E. Дротаверину гiдрохлорид

156. Вкажiть сполуку, яка є вихiдною
для синтезу фурацилiну?

A. Фурфурол
B. Фуран
C. 3-Нiтрофурфурол
D. Тiофен
E. 2-Пiролiдон

157. Для замiсної ферментної тера-
пiї панкреатиту пацiєнту призначено
комплексний лiкарський засiб. Вка-
жiть обов’язковий компонент такого
лiкарського засобу:

A. Панкреатин
B. Трипсин
C. Лактулоза
D. Кислота хлоридна
E. Холензим

158. Для лiкування бронхiальної астми
пацiєнту призначили iнгаляцiйний
глюкокортикостероїд. Вкажiть цей
лiкарський засiб:

A. Беклометазон
B. Преднiзолон
C. Дексаметазон
D. Гiдрокортизон
E. Кортизол

159. Вкажiть, для яких лiкарських за-
собiв, що дiють на центральну нер-
вову систему, характерною є iндукцiя
мiкросомальних ферментiв:

A. Барбiтурати
B. Бромiди
C. Ноотропи
D. Лiкарськi засоби собачої кропиви
E. Лiкарськi засоби валерiани

160. Хвора 42-х рокiв надiйшла на лi-
кування з дiагнозом: хронiчний га-
стрит типу В, у стадiї загострення.
Який головний принцип терапiї дано-
го захворювання?

A. Антихелiкобактерна терапiя
B. Застосування засобiв, що знижують
кислотнiсть, iнгiбiторiв ферментiв
C. Антиоксидантна терапiя
D. Повна замiсна терапiя (вiтамiни,
соляна кислота, ферменти)
E. Жовчогiнна терапiя

161. Хвора 35-ти рокiв звернулася до
клiнiки зi скаргами на бiль в епiга-
стральнiй дiлянцi, що виникає через
1,5-2 години пiсля їжi, слабкiсть, пе-
чiю. При обстеженнi виявлено вираз-
ку дванадцятипалої кишки, пiдвище-
ну кислотнiсть шлункового соку. Який
з нижченаведених лiкарських засобiв
доцiльно призначити хворiй для пато-
генетичної терапiї?

A. Пантопразол
B. Маалокс
C. Магнiю сульфат
D. Лоперамiд
E. Панкреатин

162. Пацiєнт 24-х рокiв скаржиться на
поганий сон, загальну слабкiсть, вiд-
чуття тривоги. Iз анамнезу вiдомо, що
вiн ранiше вживав алкоголь. Який з
перерахованих рослинних засобiв кра-
ще порекомендувати хворому?

A. Пасифлора
B. Женьшень
C. Лимонник китайський
D. М’ята
E. Марена красильна

163. Пацiєнту з тонзилiтом з метою
емпiричної антибiотикотерапiї при-
значено комбiнований лiкарський за-
сiб iз групи пенiцилiнiв. До якої фар-
макотерапевтичної групи належить
включена до його складу клавуланова
кислота, що дозволяє розширити спе-
ктр антимiкробної дiї?

A. Iнгiбiтор бета-лактамаз
B. Iнгiбiтор ГМГ-КoА-редуктази
C. Iнгiбiтор ангiотензинперетворюю-
чого ферменту
D. Iнгiбiтор протонної помпи
E. Iнгiбiтор моноамiноксидази

164. Пацiєнту, який скаржиться на ка-
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шель, провiзор порадив муколiтичний
лiкарський засiб, що розриває дисуль-
фiднi зв’язки у молекулах кислих му-
кополiсахаридiв харкотиння. Оберiть
цей лiкарський засiб:

A. Ацетилцистеїн
B. Преноксдiазин
C. Фенспiрид
D. Iбупрофен
E. Нiмесулiд

165. В аптецi виготовляють очну мазь
з пiлокарпiну гiдрохлоридом. Вкажiть
спосiб введення речовини:

A. Розчинити в мiнiмальнiй кiлькостi
води очищеної
B. Розчинити в рiвнiй кiлькостi масла
вазелiнового
C. Розчинити в рiвнiй кiлькостi розто-
пленої основи
D. Диспергувати з половинною кiлькi-
стю масла вазелiнового
E. Диспергувати з половинною кiлькi-
стю розплавленої основи

166. Проконсультуйте лiкаря, який гi-
потензивний лiкарський засiб може
спричинити появу брадикардiї, брон-
хоспазму, розладiв сну, нiчних кошма-
рiв, загострення псорiазу у пацiєнтiв?

A. Бiсопролол
B. Лiзиноприл
C. Фуросемiд
D. Гiдрохлортiазид
E. Амлодипiн

167. В аптецi виготовляють порошки.
Капсули з проклеєного паперу (про-
стi капсули) використовують для па-
кування таких речовин:

A. Негiгроскопiчнi i нелеткi
B. Гiгроскопiчнi
C. Що змiнюються пiд дiєю кисню
D. Що легко вивiтрюються
E. Що змiнюються пiд дiєю вуглеки-
слоти

168. Для вiдпуску порошкiв викори-
стовують рiзнi пакувальнi матерiали.
Вкажiть речовину, яку фасують тiль-
ки у склянi контейнери:

A. Калiю перманганат
B. Крохмаль
C. Тальк
D. Цинку оксид
E. Глюкоза

169. В аптецi виготовляють супозито-
рiї з екстрактом беладонни. Вкажiть
сумiш, яку використовують для при-
готування розчину густого екстракту
беладонни:

A. Спирт-вода-глiцерин
B. Глiцерин-масло вазелiнове-вода
C. Спирт-вода-олiя
D. Вода-глiцерин-ефiр
E. Вода-ефiр-спирт

170. В аптецi виготовляють розчин з
повiльно розчинною у холоднiй во-
дi речовиною фурацилiном. Вкажiть
прийом, який покращить розчинення
фурацилiну:

A. Нагрiвання
B. Подрiбнення
C. Попереднє фiльтрування води очи-
щеної
D. Видалення кисню з води очищеної
E. Створення лужного середовища

171. На фармацевтичному пiдприєм-
ствi виготовляють екстракти. Вка-
жiть розчинник, який НЕ ВИКОРИ-
СТОВУЮТЬ при виробництвi екстра-
ктiв:

A. Димексид
B. Вода очищена
C. Етанол
D. Ефiр
E. Олiя рослинна

172. В аптецi виготовляють воднi ви-
тяги з лiкарських рослин. Вкажiть си-
ровину, для якої значення рН середо-
вища повинно бути слабо кислим:

A. Трава термопсису
B. Корiнь мильнянки
C. Корiнь алтею
D. Трава горицвiту
E. Кора дуба

173. В аптецi виготовляють лiнiмент
Вишневського. Вкажiть речовину,
якою можна замiнити ксероформ:
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A. Дерматол
B. Рибофлавiн
C. Етакридину лактат
D. Фурацилiн
E. Сiрка

174. В аптецi виготовляють мазь з ви-
сокою осмотичною активнiстю для лi-
кування гнiйних ран. Вкажiть основу,
яку рацiонально застосувати для виго-
товлення цiєї мазi:

A. Полiетиленоксидна
B. Вазелiн
C. Ланолiн водний
D. Желатино-глiцеринова
E. Крохмально-глiцеринова

175. Ефективнiсть лiкарського засобу,
встановлена пiсля його виходу на фар-
мацевтичний ринок на великiй (понад
10 000 чоловiк) гетерогеннiй популя-
цiї хворих в умовах реальної клiнiчної
практики при проведеннi фармакоепi-
демiологiчних дослiджень - це:

A. Клiнiчна (терапевтична) ефектив-
нiсть
B. Дiєвiсть
C. Економiчна ефективнiсть
D. Користь
E. Безпека

176. Людина прожила 10 рокiв повнi-
стю здоровою i 10 рокiв з коефiцiєн-
том якостi життя 0,5. Розрахуйте кiль-
кiсть рокiв життя з врахуванням уза-
гальненого показника якостi (QALY):

A. 15
B. 10
C. 5
D. 20
E. 25

177. Витрати, якi пов’занi з непраце-
здатнiстю хворого у момент лiкування
захворювання, а також з вiдсутнiстю
на робочому мiсцi його родичiв, якi
мусять доглядати хворого - це витра-
ти:

A. Непрямi
B. Прямi медичнi
C. Прямi немедичнi
D. Необчислюванi
E. Фiксованi

178. Пiд час перебування у стацiо-
нарi на фармакотерапiю витрачено
100 грн., на транспортування пацiєнта

до закладу охорони здоров’я власним
транспортом 50 грн., на дiєтичне хар-
чування 200 грн. Вкажiть суму прямих
медичних витрат:

A. 100
B. 350
C. 150
D. 50
E. 200

179. Зниження смертностi, кiлькостi
серцево-судинних ускладнень внаслi-
док застосування антигiпертензивної
фармакотерапiї - це фармакоекономi-
чна категорiя, що характеризує таку
властивiсть антигiпертензивних лiкiв:

A. Терапевтична ефективнiсть
B. Дiєвiсть
C. Вигода вiд лiкування
D. Клiнiко-економiчна ефективнiсть
E. Змiна якостi життя вiд застосування

180. Вигода (benefit) у фармако-
економiчному аналiзi "Витрати-
вигода"виражається у:

A. Фiнансових показниках
B. Соматичних показниках
C. Шкалi оцiнки якостi життя
D. Бiологiчних параметрах, якi змiню-
ються при патофiзiологiчних станах
E. Комплексних бiохiмiчних показни-
ках

181. У межах фармацевтичної опiки,
скерованої на хворого, вкажiть, у яко-
му з перерахованих випадкiв, що су-
проводжуються лихоманкою, припу-
стиме вiдповiдальне самолiкування:

A. Пiдвищення температури тiла до
38,5oC не бiльше 2-х днiв
B. Пiдвищення температури тiла вище
38,5oC протягом 3-х днiв i бiльше
C. Пiдвищення температури тiла вище
37,5oC протягом 2-х тижнiв
D. Пiдвищення температури тiла вище
39,0oC
E. Пiдвищення температури тiла су-
проводжується розладами свiдомостi,
судомами

182. Порекомендуйте протикашльо-
вий засiб, застосування якого припу-
стиме для водiїв та осiб iнших профе-
сiй, що вимагають пiдвищеної уваги:
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A. Преноксдiазин
B. Кодеїн
C. Бутамiрат
D. Декстрометорфан
E. Окселадин

183. Вкажiть оптимальний вид упаков-
ки очних крапель промислового виро-
бництва:

A. Тюбик-крапельниця
B. Ампула
C. Туба металева
D. Капсула пергаментна
E. Фiльтр-пакет

184. Фармацевт приготував 100 мл
0,9% розчину натрiю хлориду. Вка-
жiть режим його стерилiзацiї:

A. 120oC - 8 хв.
B. 140oC - 12 хв.
C. 160oC - 15 хв.
D. 180oC - 30 хв.
E. 100oC - 15 хв.

185. Вкажiть максимальний об’єм за-
повнення флакону при приготуваннi
iн’єкцiйного розчину натрiю гiдрокар-
бонату:

A. 80%
B. 100%
C. 50%
D. 40%
E. 30%

186. Вкажiть, який реактив можна ви-
користовувати для iдентифiкацiї катi-
ону натрiю в метамiзолi натрiєвої со-
лi:

A. Калiю пiроантимонат
B. Бета-нафтол
C. Залiза (III) хлорид
D. Купрум сульфат
E. Аргентум нiтрат

187. Якi хiмiчнi сполуки найчастiше
утворюються внаслiдок другої фази
бiотрансформацiї ксенобiотикiв в ор-
ганiзмi:

A. Глюкуронiди
B. Спирти
C. Альдегiди
D. Феноли
E. Азосполуки

188. На аналiз поступив розчин фор-
мальдегiду. За допомогою якої кисло-
ти можна пiдтвердити наявнiсть в ньо-

му альдегiдної групи?

A. Хромотропова
B. Бензойна
C. Сульфатна
D. Оцтова
E. Винна

189. Вид фармакоепiдемiологiчного
дослiдження, яке передбачає вивчен-
ня групи повiдомлень про подiбнi клi-
нiчнi випадки, що спостерiгалися при
прийомi певного препарату у рiзних
пацiєнтiв, називається:

A. Дослiдження серiї випадкiв
B. Когортне дослiдження
C. Дослiдження "випадок-контроль"
D. Вивчення довготривалих тенденцiй
E. Опис випадку

190. Метод математичного моделю-
вання клiнiчних ситуацiй для прийнят-
тя рiшення про вибiр оптимальної ме-
дичної технологiї, який передбачає зi-
ставлення наслiдкiв для хворого й еко-
номiчних витрат на медичнi техноло-
гiї, називається:

A. Аналiз рiшень
B. Модель Маркова
C. Мета-аналiз
D. Трiада Донабедiана
E. "Рiвноцiнний обмiн"

191. При застосуваннi якого з мето-
дiв фармакоекономiчного аналiзу ре-
зультати лiкування (ефективнiсть та
безпека) не враховуються?

A. Загальна вартiсть захворювання
B. Витрати-ефективнiсть
C. Витрати-вигода
D. Аналiз чутливостi
E. Витрати-утилiтарнiсть

192. На аналiз в лабораторiю надi-
йшла ЛРС з такими морфологiчни-
ми ознаками: дрiбне блискуче насiн-
ня, плескате, яйцеподiбної форми, за-
гострене з одного кiнця i округле з iн-
шого. Поверхня насiнин гладенька, вiд
свiтло-жовтого до брунатного кольо-
ру зi свiтло-жовтим насiннєвим рубчи-
ком. Запах вiдсутнiй. Смак - слизисто-
маслянистий. Даною сировиною є на-
сiння:
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A. Льону
B. Гарбуза
C. Подорожника блошиного
D. Строфанта
E. Арахiса

193. Ефiрна олiя ромашки аптечної,
яку одержують методом переганяння
з водяною парою, має синiй колiр зав-
дяки наявностi у своєму складi такої
речовини:

A. Хамазулен
B. Алантолактон
C. Ледол
D. Тимол
E. 1,8-цинеол

194. При заготiвлi рослинної сирови-
ни, що мiстить сильнодiючi та отруйнi
речовини, можуть спостерiгатися ви-
падки отруєння. До заготiвлi якої ро-
слинної сировини не слiд допускати
неповнолiтнiх та вагiтних?

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

195. Настоянку та чемеричну воду, яку
отримують з кореневищ з коренями
чемерицi Лобеля, використовують як:

A. Зовнiшнiй протипаразитарний засiб
B. Антигельмiнтний засiб
C. Проносний засiб
D. Заспокiйливий засiб
E. Апетитний засiб

196. Який з видiв ЛРС, що мi-
стить флавоноїди, має виражену Р-
вiтамiнну активнiсть i є джерелом
промислового отримання рутину?

A. Fructus Sophorae japonicae
B. Herba Leonuri
C. Flores Tanaceti
D. Radix Ononidis
E. Herba Polygoni avicularis

197. Аптека здiйснює роздрiбну реалi-
зацiю лiкарських засобiв населенню.
Вкажiть господарську операцiю, яка
iдентифiкуються як дохiд аптеки:

A. Виручка аптеки
B. Нарахування податкiв
C. Нарахування заробiтної плати
D. Списання собiвартостi реалiзовано-
го товару
E. Надходження авансу вiд покупця

198. Середня заробiтна плата при на-
рахуваннi коштiв для вiдпустки розра-
ховується за останнi:

A. 12 мiсяцiв
B. 2 мiсяцi
C. 6 мiсяцiв
D. 8 мiсяцiв
E. 5 рокiв

199. Фармацевтичне пiдприємство у
своїй роботi поєднує забезпечення
власної прибутковостi iз задоволен-
ням потреб споживачiв та пiдвищен-
ням життєвого рiвня суспiльства. Яку
концепцiю управлiння маркетинго-
вою дiяльнiстю обрала фiрма?

A. Соцiально-етичний маркетинг
B. Вдосконалення товару
C. Iнтенсифiкацiя комерцiйних зусиль
D. Маркетинг
E. Вдосконалення виробництва

200. Пiд час виставки вiдвiдувачам
безкоштовно роздавалися календарi,
блокноти, дiловi подарунки з логоти-
пом фармацевтичної компанiї. Визна-
чте вид реклами:

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

черемшина,
черемха

черёмуха
дробарка дробилка підсумок итог чорниця черника
Ж пільги льготы Ш
жостер крушина поглинання поглощение шар слой
З податок налог шипшина шиповник
забарвлення окраска подрібнення измельчение шкідливий вредный
заборгованість задолженность поживний питательный шкіра кожа
зазнавати подвергаться позагоспітальний внебольничный шлунок желудок
закреп запор позиковий заёмный шлях путь
залізо железо попередній предварительный Щ
залоза железа порожнина полость щільність плотность
заломлення преломление послаблюючий слабительный Я
запалення воспаление поточний текущий якість качество
запровадження внедрение праця труд ялівець можжевельник
збут сбыт прибуток прибыль
звикання привыкание придатність годность
звіт отчёт приймочка рыльце
здійснювати осуществлять природній естественный
зіниця зрачок проміжок промежуток
зневажання пренебрежение примусовий вынужденный
знищення уничтожение прихований скрытый
зріджений сжиженный проявник проявитель
К псевдорозріджений псевдоожиженный


