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1. У хворого розвинулась гостра сер-
цева недостатнiсть за лiвошлуночковим
типом (набряк легенiв). Яка група пре-
паратiв показана для надання невiдкла-
дної допомоги?

A.Нiтрати
B. β-блокатори
C.Антагонiсти кальцiю
D. iАПФ
E. Дiуретики

2. Для профiлактики остеопорозу на
тлi тривалої терапiї глюкокортикоїдами
рекомендується використовувати насту-
пнi препарати:

A. Бiсфосфонати
B.Препарати калiю
C. Петльовi дiуретики
D. Калiйзберiгаючi дiуретики
E. Препарати магнiю

3. До додаткових ефектiв макролiдiв на-
лежить:

A. Iмуномодулюючий
B. Знеболюючий
C.Жарознижувальний
D.Антиатерогенний
E. Дiуретичний

4. До якої групи препаратiв належить
Сальбутамол?

A. β-2-агонiстiв короткої дiї
B. β-2-агонiстiв пролонгованої дiї
C. Селективних α-адреноблокаторiв
D.Неселективних α-адреноблокаторiв
E.Метилксантинiв

5. Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських
засобiв за безоплатними та пiльговими
рецептами. Вкажiть категорiю хворих,
яка отримує лiки з оплатою 50% їх вар-
тостi:

A. Iнвалiди з дитинства I та II групи
вiком пiсля 16-ти рокiв
B. Дiти вiком до 3-х рокiв
C. Учасники вiйни
D. Дiти-iнвалiди вiком до 16-ти рокiв
E. Iнвалiди з числа учасникiв лiквiдацiї
наслiдкiв аварiї на ЧАЕС

6. Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських
засобiв на безоплатних та пiльгових
умовах. Вкажiть, яка категорiя захво-
рювань надає право на безоплатне отри-
мання лiкiв незалежно вiд основного за-
хворювання:

A. Хворi на СНIД та ВIЛ-iнфiкованi
B. Дитячий церебральний паралiч
C. Туберкульоз
D. Системний гострий вовчак
E. Ревматизм

7.Предметно-кiлькiсному облiку в апте-
ках пiдлягають комбiнованi ЛЗ. Вка-
жiть комбiнований ЛЗ, який НЕ ПIД-
ЛЯГАЄПКО:

A.Мiстить кодеїн
B.Мiстить ефедрин
C.Мiстить псевдоефедрин
D.Мiстить трамадол
E.Мiстить декстропропоксифен

8. Тимчасова непрацездатнiсть провiзо-
ра настала через професiйне захворю-
вання. Вкажiть розмiр допомоги з тим-
часової непрацездатностi, який буде за-
стосовуватися для розрахунку:

A. 100%
B. 60%
C. 80%
D. 50%
E. 70%

9. Рецепти, на лiкарськi засоби, випису-
ються з вказiвкою МНН без торгової
назви. Вкажiть виключення, при яко-
му лiкар виписує рецепт iз зазначенням
торгової назви:

A. ЛЗ вiдносяться до ПКО
B. ЛЗ вiдносяться до обов’язкового мiнi-
мального перелiку лiкарських засобiв
C. ЛЗ вiдносяться до без рецептурних
D. ЛЗ вiдносяться до Нацiонального
перелiку
E. ЛЗ вiдносяться до супутнього апте-
чного асортименту

10.Протягом дня касир аптеки здiйснює
X-звiт для перевiрки фактичної наявно-
стi грошей в касi. Вкажiть, яку кiлькiсть
разiв, протягом дня, касир має право
провести денний звiт:

A.Не визначенi
B.Один раз на день
C. Два рази на день
D. Чотири рази на день
E. Три рази на день

11. Бухгалтер аптеки нарахував провi-
зору суму вiдпускних. Вкажiть, яка сума
виплат, при розрахунку вiдпускних, не
включається в сукупний дохiд працiвни-
ка:
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A.Матерiальна допомога
B. Доплата за квалiфiкацiйну категорiю
C. Оплата за роботу у святковi днi
D. Виплати допомоги з тимчасової не-
працездатностi
E. Премiя

12. У вартiсть лiкарських засобiв пiд
час реалiзацiї включено ПДВ. Вкажiть,
куди спрямовується позитивна рiзниця
мiж вихiдним i вхiдним ПДВ:

A.Пiдлягає сплатi в бюджет
B.Поповнює статутний фонд
C. Збiльшує фонд оплати працi
D. Зменшує витрати аптеки
E. Збiльшує прибуток аптеки

13.Тара класифiкується за рiзними озна-
ками. Вкажiть, як розрiзняють тару за
характером використання та функцiо-
нальним призначенням:

A.Одноразову, багаторазову, iнвентарну
B.Постiйну, пакувальну, скляну
C. Одноразову, фанерну, допомiжну
D. Багаторазову, iнвентарну, металеву
E. Iнвентарну, фанерну, металеву

14. Вкажiть термiн роботи для працiвни-
ка, який надає право отримання вiдпус-
тки:

A. Шести мiсяцiв безперервної роботи
на даному пiдприємствi
B. Восьми мiсяцiв безперервної роботи
на даному пiдприємствi
C. Дев’яти мiсяцiв безперервної роботи
на даному пiдприємствi
D. Дванадцяти мiсяцiв безперервної
роботи на даному пiдприємствi
E. Трьох мiсяцiв безперервної роботи на
даному пiдприємствi

15. Студентам заочної форми навчання
закладiв III-IV рiвня акредитацiї для ви-
конання лабораторних робiт, складання
iспитiв надаються додатковi оплачуванi
вiдпустки. Вкажiть їх термiн:

A. 20 календарних днiв щорiчно
B. 24 календарних днiв щорiчно
C. 14 календарних днiв щорiчно
D. 31 календарних днiв щорiчно
E. 52 календарних днiв щорiчно

16. Вкажiть, для яких працiвникiв аптек
встановлюється скорочена тривалiсть
робочого часу:

A. Для працiвникiв зайнятих при-
готуванням екстемпоральних лiкiв,
розфасуванням та їх контролем
B. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих
тiльки вiдпуском лiкiв без рецептiв
C. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих
тiльки вiдпуском ВМП
D. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих
тiльки вiдпуском ГЛ
E. Для провiзорiв, фармацевтiв зайнятих
тiльки вiдпуском парафармацевтичної
групи товарiв

17. Вкажiть документ, який являється
основою для вiдпуску iндивiдуально ви-
готовлених лiкiв з аптеки:

A. Квитанцiя
B. Касовий чек
C. Сигнатура
D. Копiя рецепта
E.Платiжне доручення

18. Вкажiть, яку матерiальну вiдповi-
дальнiсть несе касир аптечного пiдпри-
ємства:

A. Iндивiдуальну
B. Колективну
C. Бригадну
D.Адмiнiстративну
E. Кримiнальну

19.Асистентська аптеки вiйськового по-
льового госпiталю розгортається за до-
помогою комплекту:

A. Комплекту Г-5 ”Аптека - асистент-
ська”
B. Комплекту В-4 ”Аптека - медичного
пункту частини”
C. Комплекту ПФЛ
D. Комплекту Г-6 ”Аптека - iн’єкцiйна”
E. Комплекту ”Лiкарськi засоби загаль-
нi”

20. Кроком до iнтеграцiї України в мiж-
народну систему забезпечення якостi лi-
карських засобiв та гармонiзацiї законо-
давчої i нормативної баз iз вiдповiдними
нормами Європейського Союзу є впро-
вадження правил i вимог:

A.Настанов з якостi - належних практик
у фармацiї
B. Галузевих стандартiв у фармацiї
C.Унiфiкованих пiдходiв до виробництва
лiкарських засобiв
D. Методiв контролю якостi фiтопрепа-
ратiв
E. Постанов щодо реєстрацiї та перереє-
страцiї лiкарських засобiв

21. Державний контроль якостi лiкар-
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ських засобiв пiд час оптової та роздрi-
бної торгiвлi передбачає вiдбiр зразкiв
наступних лiкарських засобiв для здiй-
снення їх лабораторного аналiзу:

A. Лiкарських засобiв, що виготовля-
ються (в умовах аптеки), зберiгаються,
транспортуються та реалiзуються з
порушенням дiючих норм i правил, та в
разi виникнення сумнiву щодо їх якостi
B. Лiкарських засобiв, термiн придатно-
стi яких минув
C. Розчинiв для iн’єкцiй, а також лiкар-
ських форм, призначених для застосу-
вання в педiатричнiй практицi
D.Офтальмологiчних препаратiв
E. Спецiальних харчових продуктiв -
дiєтичних добавок, функцiональних хар-
чових продуктiв, продуктiв спецiального
дiєтичного харчування

22. Не пiдлягають стерилiзацiї очнi кра-
плi, до складу яких входить:

A. Коларгол
B. Дикаїн
C.Атропiн сульфат
D.Цинк сульфат
E. Левомiцетин

23. Вкажiть особливостi технологiї роз-
чину фурацилiну для обробки ран в по-
льових умовах:

A. Розчинення в iзотонiчному розчинi
натрiю хлориду при нагрiваннi
B. Розчинення в розчинi натрiю хлориду
при кiмнатнiй температурi
C. Розчинення в гарячiй водi натрiю
хлориду, пiсля охолодження розчину
додавання фурацилiну
D. Розчинення фурацилiну в холоднiй
водi
E. Розчинення у спиртi натрiю хлориду,
додавання фурацилiну

24. Сироватки, вакцини належать до:

A. Специфiчної профiлактики
B.Неспецифiчної профiлактики
C. Тимчасової профiлактики
D. Сезонної профiлактики
E. Цiлодобової профiлактики

25. Для пiдбору фiльтруючого протига-
зу типу ГП-5 вимiрюють сантиметро-
вою стрiчкою:

A. Вертикальний розмiр обхвату голови
B. Горизонтальний розмiр обхвату голо-
ви над очима
C. Горизонтальний розмiр обхвату голо-
ви в областi перенiсся
D. Горизонтальний розмiр обхвату голо-
ви над вушними раковинами
E. Горизонтальний розмiр обхвату голо-
ви пiд вушними раковинами

26. До яких засобiв належать протига-
зи?

A. Захисту дихальних шляхiв
B. Захисту шкiрних покривiв
C.Медичного захисту
D. Iндивiдуального захисту
E. Колективного захисту

27. За причиною виникнення розрiзня-
ють наступнi види надзвичайних ситуа-
цiй:

A. Природнi, техногеннi, екологiчнi,
соцiальнi
B.Малi, середнi, великi, гiгантськi
C. Екологiчнi, соцiально-вiйськовi, те-
хногеннi
D. Техногеннi, природнi, полiтичнi
E. Загальнодержавнi, регiональнi, мiсце-
вi, локальнi

28.Комплекс органiзацiйних лiкувально-
профiлактичних, санiтарно-гiгiєнiчних,
протиепiдемiчних i евакуацiйних захо-
дiв, спрямованих на попередження i лi-
квiдацiю медико-санiтарних наслiдкiв
НС - це:

A.Медичне забезпечення за умов НС
B. Захист населення
C. Лiкувально-евакуацiйне забезпечення
D. Санiтарно-гiгiєнiчне забезпечення
E. -

29. Великомасштабна аварiя або iнша
подiя, що призводить до важких, трагi-
чних наслiдкiв називається:

A. Катастрофа
B.Аварiя
C. Стихiйнi лиха
D.Надзвичайна ситуацiя
E. Екологiчна катастрофа

30. Якi спецiальнi формування розгор-
тають для контролю за здiйсненням
протиепiдемiчного режиму при виїздi
i в’їздi населення, вивезеннi i ввезеннi
вантажу?
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A. Контрольно-пропускнi пункти
B. Група медичної розвiдки
C. Група епiдемiологiчної розвiдки
D. Евакуацiйний приймач
E. Санпропускник

31. Фармацевт отримав рецепт на при-
готування суспензiї з гiдрофiльною не-
набухаючою речовиною. Оберiть речо-
вину, що має вказанi властивостi:

A.Магнiю оксид
B.Ментол
C. Фенiлсалiцилат
D. Теальбiн
E. Натрiю бромiд

32. Порошки упаковують в пергаментнi
капсули, якщо вони мiстять речовини:

A. Леткi i пахучi
B. Сильнодiючi та отруйнi
C. Гiгроскопiчнi
D. Легко окислюються
E. Вивiтрюються (втрачають кристалi-
зацiйну воду)

33. Тип емульсiї обумовлює, головним
чином:

A.Природа i властивостi емульгатора
B.Маса олiї
C.Маса води очищеної
D. Природа лiкарських речовин, що
вводяться
E. Розмiр частинок дисперсної фази

34. Рiдини, що мiстять етанол, додають
до мiкстури:

A. Останнiми в порядку збiльшення
концентрацiї етанолу
B.Першими
C. Пiсля розчинення отруйних i наркоти-
чних речовин (до концентратiв)
D. Останнiми в порядку зменшення
концентрацiї етанолу
E. В порядку виписування у прописi
рецепта

35. Концентрацiя i об’єм (маса) iзотону-
ючих, стабiлiзуючих добавок та iнших
допомiжних речовин в ППК:

A. Вказується
B.Не вказується
C. Зазначається лише в разi виготовлен-
ня стерильних розчинiв
D. Тiльки при виготовленнi препаратiв
для новонароджених
E. Вказується при перевищеннi ними
норми допустимого вiдхилення

36. Вкажiть антибiотик, при виготов-

леннi очних крапель якого використо-
вують стерилiзацiю текучою парою при
100oC 30 хвилин:

A. Левомiцетин
B. Бензилпенiцилiн натрiю
C. Стрептомiцину сульфат
D. Бiомiцин
E. Еритромiцин

37. Фармацевт готує олiйну емульсiю.
Для введення до складу емульсiї менто-
лу вiн:

A. Розчиняє ментол у олiї, призначенiй
для приготування первинної емульсiї
B.Подрiбнює ментол в ступцi з кiлькома
краплинами спирту, а потiм змiшує з
первинною емульсiєю
C. Розчиняє ментол в готовiй емульсiї в
останню чергу, як летку речовину
D. Розтирає ментол в ступцi спочатку з
емульгатором, а потiм з частиною води,
призначеної для розведення первинної
емульсiї
E. При нагрiваннi на водянiй банi до 40o

розчиняє ментол у водi, призначенiй для
приготування первинної емульсiї

38. До аптеки звернувся хворий з реце-
птом на приготування емульсiї олiї со-
няшникової, до складу якої входить олiя
кропу. Вкажiть оптимальний спосiб вве-
дення рiдини до складу емульсiї:

A. Змiшують з олiєю соняшниковою
B. Розчиняють в олiї соняшниковiй
C. Диспергують з додаванням готової
емульсiї
D. Розчиняють у частинi води, призначе-
ної для розведення первинної емульсiї
E. Диспергують з додаванням спирту
етилового, стабiлiзатора та готової
емульсiї

39. Фармацевт готує розчин для зовнi-
шнього застосування, використовуючи
воду очищену, яка не мiстить вiдновлю-
ючих речовин. З якою речовиною фар-
мацевт готує розчин?

A. Калiю перманганат
B.Фурацилiн
C. Ртутi дихлорид
D.Мiдi сульфат
E. Кислота борна

40.Процедура комплексного дослiджен-
ня компонентного складу лiкарського
засобу (лiкарських i допомiжних речо-
вин), вибору лiкарської форми, оптимi-
зацiї технологiчного процесу, упаковки,
а також обґрунтування показникiв яко-
стi й вiдпрацювання специфiкацiї лiкар-
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ського засобу представляє наступний
етап життєвого циклу лiкарського пре-
парату:

A.Фармацевтична розробка
B. Доклiнiчнi дослiдження
C. Лабораторнi дослiдження
D. Дистрибуцiя
E. Реєстрацiя

41. Документ, виданий виробником про
вiдповiднiсть серiї лiкарського засобу
вимогам, установленим пiд час його ре-
єстрацiї в Українi - це:

A. Сертифiкат якостi виробника
B. Технiчнi умови
C. Специфiкацiя
D. Сертифiкат лiкарського засобу
E.Настанова з якостi лiкарського засобу

42.Натрiю салiцилат кiлькiсно визнача-
ють кислотно-основним титруванням у
неводному середовищi: титрант - 0,1М
розчин кислоти хлорної, iндикатор -
розчин нафтолбензеїну, розчинник:

A. Кислота оцтова безводна
B.Ацетон
C.Метанол
D. Гiдразин
E. Етанол

43. Салiцилати iдентифiкують реакцiєю
з розчином залiза (III) хлориду за таким
аналiтичним ефектом:

A.Поява фiолетового забарвлення
B. Утворення бiлого осаду
C. Поява зеленого забарвлення
D. Утворення червоно-бурого осаду
E. Знебарвлення розчину реагенту

44. При виконаннi аналiзу субстанцiї
кальцiю хлориду дигiдрату проводять
реакцiї iдентифiкацiї на кальцiй i хлори-
ди. Кальцiй виявляють реакцiєю з роз-
чином амонiю оксалату, спостерiгають
утворення:

A. Бiлого осаду, нерозчинного в оцтовiй
кислотi
B. Бiлого осаду, розчинного в оцтовiй
кислотi
C. Бiлого осаду, нерозчинного в мiне-
ральних кислотах
D. Бiлого осаду, розчинного в розчинi
амонiаку
E. Бiлого осаду, який швидко чорнiє

45. При виконаннi аналiзу субстанцiї
кальцiю хлориду дигiдрату проводять
реакцiї iдентифiкацiї на кальцiй i хлори-
ди. Хлорид-iони виявляють реакцiєю з

розчином арґентуму нiтрату в присутно-
стi кислоти нiтратної розведеної, спо-
стерiгають утворення:

A. Бiлого осаду, розчинного в розчинi
амонiаку
B. Бiлого осаду, розчинного в оцтовiй
кислотi
C. Червоного осаду, розчинного в розчи-
нi амонiаку
D. Бiлого осаду, розчинного в мiнераль-
них кислотах
E. Бiлого осаду, нерозчинного в розчинi
амонiаку

46. Виберiть титриметричний метод та
iндикатор для кiлькiсного визначення
натрiю гiдрокарбонату:

A.Ацидиметрiя, метиловий оранжевий
B.Алкалiметрiя, фенолфталеїн
C.Меркуриметрiя, дифенiлкарбазон
D.Арґентометрiя, калiю хромат
E.Йодометрiя, крохмаль

47. При здiйсненнi контролю якостi
ДФУ регламентує визначення флуоре-
сценцiї за монографiєю:

A. 2.2.21. ”Флуориметрiя”
B. 2.2.12. ”Температура кипiння”
C. 2.2.26. ”Хроматографiя на паперi”
D. 2.2.31. ”Електрофорез”
E. 2.2.33. ”Спектроскопiя ЯМР”

48. При здiйсненнi контролю якостi
ДФУ регламентує проведення роздiлен-
ня, при якому рухома рiдка фаза перемi-
щується по капiлярах i поверхнi нерухо-
мої фази, якою є фiльтрувальний папiр
або речовини, попередньо нанесенi на
його волокна, за монографiєю:

A. 2.2.26. ”Хроматографiя на паперi”
B. 2.2.27. ”Тонкошарова хроматографiя”
C. 2.2.28. ”Газова хроматографiя”
D. 2.2.29. ”Рiдинна хроматографiя”
E. 2.2.30. ”Ексклюзивна хроматографiя”

49.Лiкарський препарат ”Альтабор” ви-
користовують для профiлактики та лi-
кування вiрусних захворювань. Яку ро-
слинну сировину використовують для
його виготовлення?

A. Fructus Alni
B. Cortex Quercus
C. Rhizomata Bergeniae
D. Folia Rhus coriariae
E. Rhizomata et radices Sanguisorbae

50. В аптеку звернулась молода жiнка з
проханням вiдпустити їй протизапаль-
ний та сечогiнний засiб ”Канефрон”.
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Вкажiть рослинну сировину, що входить
до складу даного лiкарського засобу:

A. Трава золототисячника, коренi лю-
бистку, листки розмарину
B. Трава конвалiї, коренi морозника,
листки наперстянки
C. Трава астрагалу, трава синюхи, трава
хвоща
D. Трава череди, квiти волошки, коренi
лопуха
E. Трава звiробою, трава полину, трава
деревiю

51. У перiод весняного гiповiтамiнозу,
вiдвiдувач аптеки звернувся до провiзо-
ра з проханням вiдпустити йому вiтамiн-
ний збiр. Вкажiть лiкарську рослинну
сировину, яка входить до складу вiтамiн-
ного збору:

A.Плоди шипшини та горобини
B. Трава полину гiркого, квiтки деревiю
C. Листки м’яти, плоди фенхелю
D. Коренi алтеї, листки пiдбiлу, коренi
солодки
E. Кора дуба, квiтки ромашки, квiтки
липи

52. Хворий страждає на гiповiтамiноз С.
Лiкар призначив курс фiтотерапiї. Яка
лiкарська рослинна сировина багата на
вiтамiн C?

A. Fructus Ribis nigri
B. Rhizoma Tormentillae
C. Cortex Quercus
D. Cortex Viburni opuli
E. Folium Menthae piperitae

53. У жiнки ожирiння супроводжується
цукровим дiабетом. Порекомендуйте
ЛР, яка сприяє нормалiзацiї вуглеводно-
го обмiну, покращенню процесiв трав-
лення:

A.Цикорiй дикий
B.Алое деревовидне
C. Горицвiт весняний
D. Бузина чорна
E. Глiд колючий

54. Хворий звернувся в аптеку з про-
ханням вiдпустити йому препарат на ро-
слиннiй основi, який має антидепресив-
ну, седативну дiю. Провiзор рекоменду-
вав ”Деприм форте”. Назвiть рослинне
джерело даного фiтозасобу:

A. Звiробiй продiрявлений
B.Марена красильна
C. Розторопша плямиста
D. Ромашка лiкарська
E. Кульбаба лiкарська

55. Для пiдвищення опору органiзму iн-
фекцiйним захворюванням використо-
вують лiкарський препарат ”Iммунал”,
що виготовлений на основi БАР:

A. Ехiнацеї пурпурової
B.Жень-шеню
C. Лимонника китайського
D.Аралiї маньчжурської
E. Родiоли рожевої

56. До аптеки звернувся хворий з про-
ханням вiдпустити йому збiр кровозу-
пинної дiї. Вкажiть сировину, яку провi-
зор може рекомендувати у даному ви-
падку:

A. Кропиви листки
B. Берези бруньки
C.Анiсу звичайного плоди
D. Чистотiлу трава
E.Фiалки трава

57. В аптеку надiйшла партiя лiкарської
рослинної сировини тирличу жовтого
коренi. Вмiст яких дiючих речовин є
ознакою доброякiсностi сировини?

A. Iридоїди
B. Дубильнi речовини
C.Антраценпохiднi
D. Ефiрнi олiї
E.Флавоноїди

58. Вкажiть види побiчної дiї, якi не за-
лежать вiд дози препарату:

A.Алергiчнi
B.Фармакодинамiчнi
C. Токсичнi
D. Лiкарська залежнiсть
E. Тератогеннi

59. Пiдкажiть лiкарю, при яких ста-
нах НЕ ПОКАЗАНО призначення β-
адреноблокаторiв:

A. Гiпотиреоз
B.Артерiальна гiпертензiя
C. Стенокардiя напруження
D. Серцева недостатнiсть
E.Порушення серцевого ритму

60. Про факт закупiвлi лiкарських засо-
бiв та виробiв медичного призначення
свiдчать документи, у яких зазначенi: iн-
формацiя про постачальника, назва, се-
рiя та кiлькiсть отриманих. Термiн зберi-
гання зазначених документiв становить:
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A.Не менш 3 рокiв
B.Не менш 1 мiсяця
C. Не менш 1 року
D.Не менш 5 рокiв
E. Не менш 10 рокiв

61. Вкажiть, який вид пiслядипломно-
го навчання потрiбно пройти провiзору,
якщо його було включено до резерву i
переведено iз категорiї посад ”спецiалi-
сти” до категорiї ”керiвники”:

A. Вторинна спецiалiзацiя
B. Тематичне удосконалення
C. Передатестацiйний цикл
D. Стажування
E. Курси iнформацiї

62. Завiдуючому аптекою ”Пiгулка”
треба пiдтвердити звання провiзора-
спецiалiста вищої категорiї. Вкажiть,
який вид пiслядипломного навчання йо-
му необхiдно пройти:

A.Передатестацiйний цикл
B. Тематичне удосконалення
C. Спецiалiзацiю
D. Стажування
E. Курси iнформацiї

63.Мiж завiдувачем аптекою i його пiд-
леглою виник трудовий спiр. Вкажiть,
до якого органу, згiдно чинного зако-
нодавства, можуть звернутися учасники
трудового спору для його вирiшення:

A.Народний суд
B.Профспiлковий комiтет
C. Прокуратура
D.Органи внутрiшнiх справ
E.Мiсцева державна адмiнiстрацiя

64. Спiвробiтник аптеки ”Леге артiс”
подав заяву в комiсiю з трудових спорiв.
Вкажiть, в який термiн комiсiя повинна
розглянути дану заяву:

A. Не пiзнiше десяти днiв з дня подання
заяви
B. У триденний термiн з дня подання
заяви
C. У п’ятиденний термiн з дня подання
заяви
D. У двадцятиденний термiн з дня подан-
ня заяви
E. Не пiзнiше одного мiсяця з дня подан-
ня заяви

65. Пiд час приймання доксициклiну па-
цiєнт застосовував молочнi продукти.
До яких наслiдкiв це може призвести?

A. Сповiльнення всмоктування антибiо-
тика
B. Зростання токсичностi антибiотика
C. Збiльшення ризику порушення кише-
чної мiкрофлори
D. Порушення процесу перетравлення
їжi
E. Порушення засвоєння молочних про-
дуктiв

66. У хворого системне запальне ура-
ження сполучної тканини. Який препа-
рат викличе зменшення всiх фаз запа-
лення?

A. Дексаметазон
B. Iбупрофен
C. Контрiкал
D. Сульфасалазин
E. Диклофенак-натрiю

67. Хворий 65-ти рокiв пiсля перене-
сеної операцiї на черевнiй порожнинi
знаходиться на лiжковому режимi. Пi-
сля терапiї сенадексину впродовж 10 дiб
проносний ефект препарату зменшився.
Яке явища обумовило цей процес?

A. Звикання
B. Iндивiдуальна чутливiсть
C. Синдром вiдмiни
D. Сенсибiлiзацiя
E. Тахiфiлаксiя

68. Хвора 45-ти рокiв має скарги на болi
в суглобах, ранкову скутiсть та трива-
лий час застосовує нестероїдний про-
тизапальний засiб пiроксикам. Назвiть
найбiльш характерне побiчне явище
препарату:

A. Диспептичнi розлади
B. Явища пригнiчення ЦНС
C.Метгемоглобiнемiя
D. Гiпотермiя
E. Гiпотонiя

69. З групи нестероїдних препаратiв
протизапальної дiї при вагiтностi дозво-
лено застосування:

A.Парацетамолу
B.Ацетилсалiцилова кислоти
C. Iндометацину
D.Анальгiну
E. Iбупрофену

70. Пiсля тривалого застосування ди-
клофенаку натрiю у пацiєнта з’явились
болi в шлунку, нудота, диспептичнi яви-
ща. Хворий звернувся з проханням по-
рекомендувати йому препарат замiни.
Який з наведених засобiв проявляє мi-
нiмальнiй вплив на слизову оболонку
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травного каналу?

A.Мелоксикам
B. Iндометацин
C. Кислота ацетилсалiцилова
D.Пiроксикам
E. Дифлунiзал

71.Фармакологiчний ефект цефалоспо-
ринiв:

A. Бактерицидний
B. Бактерiостатичний
C. Iнсектицидний
D.Антисептичний
E. Противiрусний

72. З метою бiльшого охоплення рiзних
ринкiв фармацевтична фiрма ”Нью-
фарм” частину своєї продукцiї реалiзо-
вує через фiрмовi аптеки, другу частину
- через дистриб’юторiв i третю - через
аптеки iнших власникiв. Якi маркетин-
говi системи розподiлу використовує да-
на фiрма?

A.Багатоканальнi маркетинговi системи
B. Горизонтальнi маркетинговi системи
C. Корпоративнi маркетинговi системи
D. Договiрнi маркетинговi системи
E. Керованi маркетинговi системи

73. Закордонна фармацевтична фiр-
ма прагне запропонувати ринковi най-
кращий товар за високою цiною, яка
повинна покрити витрати на науково-
дослiдницьку роботу i виробництво ви-
сокоякiсної продукцiї. Незважаючи на
високу цiну, товар знаходить своїх поку-
пцiв. Якi цiлi ставить фiрма?

A. Завоювання лiдерства з якостi проду-
кцiї
B. Забезпечення виживання фiрми
C. Збереження iснуючого положення
D. Збiльшення частки ринку
E. Збiльшення асортименту фiрми

74. На нещодавно вiдкритому фарма-
цевтичному пiдприємствi створена слу-
жба охорони працi. Її функцiї може ви-
конувати група спецiалiстiв (один спе-
цiалiст) в порядку сумiсництва, якщо на
пiдприємствi працює:

A.Менше 50 чоловiк
B.Менше 20 чоловiк
C.Менше 30 чоловiк
D.Менше 60 чоловiк
E.Менше 100 чоловiк

75. Працiвник втратив працездатнiсть у
зв’язку з нещасним випадком на виро-
бництвi. Вiдшкодування шкоди, заподiя-

ної працiвниковi внаслiдок ушкодження
його здоров’я здiйснюється за рахунок:

A.Фонду соцiального страхування Укра-
їни
B. Державного бюджету
C.Мiсцевого бюджету
D. Державних та мiсцевих бюджетiв
E. Додаткових джерел фiнансування

76. Проведення аудиторської перевiрки
фармацевтичної фiрми замовлено ауди-
тору. Що є пiдставою для його прове-
дення?

A. Договiр мiж аудитором та фармацев-
тичною фiрмою
B. Письмове звернення замовника до
аудитора
C. Усне звернення замовника до аудито-
ра
D. Протокол про намiр провести ауди-
торську перевiрку
E. Лист-зобов’язання

77. У випадку сумнiвiв щодо якостi лi-
карського засобу уповноважена особа
аптечного складу з вхiдного контролю
якостi лiкiв:

A. Направляє зразки лiкарського засобу
у територiальну iнспекцiю з контролю
якостi для проведення лабораторних
дослiджень
B. Повертає лiкарський засiб фармацев-
тичнiй фiрмi - постачальнику
C. Направляє зразки лiкарського засобу
у вiддiл контролю якостi фiрми - ви-
робника для проведення лабораторних
дослiджень
D. Знищує лiкарський засiб, обов’язково
склавши акт знищення
E. Дає згоду на реалiзацiю лiкарського
засобу з попередженням про сумнiви
щодо його якостi кiнцевому споживачу

78. Завiдуючий аптекою планує залу-
чити до понаднормової роботи завiду-
ючу вiддiлом запасiв, яка має дитину-
iнвалiда. Вкажiть, в якому випадку, згi-
дно чинного законодавства, це можли-
во:

A. При досягненнi згоди мiж завiдуючим
аптекою i завiдуючою вiддiлом запасiв
B. Час понаднормової роботи складає не
бiльш однiєї години
C. Час понаднормової роботи складає не
бiльш двох годин
D. Час понаднормової роботи складає не
бiльш чотирьох годин
E. Час понаднормової роботи складає не
бiльш п’яти годин
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79. День виплати працiвникам аптечно-
го закладу заробiтної плати збiгається з
вихiдним днем. У цьому випадку заробi-
тна плата виплачується:

A.Напередоднi
B.Не виплачується
C. У наступному мiсяцi
D.При звiльненнi
E. Пiд час щорiчної вiдпустки

80. Воєнно-польова технологiя виготов-
лення екстемпоральних рiдких лiкар-
ських засобiв повинна забезпечувати
їхню якiсть вiдповiдно до вимог Держав-
ної Фармакопеї України. Якщо у про-
пису не зазначений розчинник, то при
виготовленi рiдких лiкарських засобiв в
польових умовах використовується:

A. Вода
B. Глiцерин
C.Жирнi олiї
D.Мiнеральнi масла
E. Спирт етиловий

81. До аптеки звернувся пацiєнт з про-
ханням рекомендувати комбiнований
препарат рослинного походження дiуре-
тичної та лiтолiтичної дiї з екстрактом
суплiдь хмелю (Strobili Humuli lupuli).
Який препарат провiзор можна реко-
мендувати вiдвiдувачу?

A. Уролесан
B. Корвалдин
C. Клiофiт
D.Ново-пасит
E. Седофлор

82. Який лiкарський препарати гiпотен-
зивної дiї виготовляють з раувольфiї
змiїної коренiв (Rauwolfiae serpentinae
radiх)?

A. Раунатин
B. Дiгоксин
C. Целанiд
D. Кратал
E. Кардiолiн

83. Визначення кiлькiсного вмiсту ефiр-
них олiй в лiкарськiй рослиннiй сирови-
нi згiдно вимог Державної Фармакопеї
України проводиться методом:

A.Перегонки з водяною парою
B. Титрування
C. Гравiметрiї
D. Газової хроматографiї
E. Спектрофотометрiї

84. До аптеки звернувся пацiєнт з про-
ханням запропонувати лiкарську ро-

слинну сировину з гемостатичною дiєю
”Грицикiв трава” (Bursae pastoris herba).
За вiдсутностi даної сировини її замiнни-
ком може бути:

A. Polygoni persicariae herba
B. Leonuri herba
C. Origani herba
D. Chelidonii herba
E. Bidentis herba

85.На пiдприємство надiйшла партiя ал-
теї коренiв (Althaeae radiх). За якою
групою бiологiчно активних речовин
проводять стандартизацiю згiдно вимог
ДФУ?

A.Полiсахаридiв
B.Флавоноїдiв
C.Алкалоїдiв
D. Танiнiв
E.Арбутину

86. Метою первинної обробки лiкар-
ської рослинної сировини, яка проводи-
ться безпосередньо пiсля збору, є:

A. Усунення органiчних та мiнеральних
домiшок
B.Подрiбнення
C. Сортування
D. Стерилiзацiя
E.Пакування

87. Для приготування 200 мл настою з
коренiв алтеї, необхiдно взяти коренiв
алтеї та води очищеної у спiввiдношен-
нi:

A. Алтеї коренiв 10,0, води очищеної
200,0 мл
B. Алтеї коренiв 13,0, води очищеної
260,0 мл
C.Алтеї коренiв 2,0, води очищеної 200,0
мл
D.Алтеї коренiв 5,0, води очищеної 200,0
мл
E. Алтеї коренiв 20,0, води очищеної
200,0 мл

88.Назвати речовину, яка утворює плiв-
кове покриття таблеток, розчинне лише
в кишковому соцi:

A.Ацетiлфталiлцелюлоза
B. Диетиламiнометилцелюлоза
C. Бензиламiноцелюлоза
D.Параамiнобензоати цукрiв
E.Натрiй-карбоксiметилцелюлоза

89. При виготовленнi гомеопатичних
лiкарських засобiв число ступенiв по-
тенцiювання визначає мiру розведення
”D3”, ”3DH” або ”3Х” та означає:
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A. Три десяткових ступеня потенцiюван-
ня
B. Три сотенних ступеня потенцiювання
C. Три тисячних ступеня потенцiювання
D. Три десятитисячних ступеня потенцi-
ювання
E. Потенцiювання виготовляють вiдпо-
вiдно до специфiчних процедур

90. Виробництво лiкарських засобiв,
оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськи-
ми засобами вiдносяться до видiв го-
сподарської дiяльностi, що пiдлягають
лiцензуванню. Який орган виконавчої
влади видає суб’єктам господарювання
лiцензiї на оптову та роздрiбну торгiв-
лю лiкарськими засобами?

A. Державна служба України з лiкар-
ських засобiв
B. Державна регуляторна служба Украї-
ни
C. Державна санiтарно-епiдемiологiчна
служба України
D. Мiнiстерство економiчного розвитку
i торгiвлi України
E.Мiнiстерство охорони здоров’я Украї-
ни

91. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шку залiза в лiкарському засобi згiдно
вимог ДФУ. Про наявнiсть цiєї домiшки
свiдчить поява такого забарвлення:

A. Рожеве
B. Зелене
C. Блакитне
D. Буре
E. Чорне

92. Провiзор-аналiтик проводить аналiз
субстанцiї калiю бромiду. Результатом
фармакопейної реакцiї iдентифiкацiї iо-
ну калiю в субстанцiї з розчином натрiю
кобальтинiтриту в середовищi оцтової
кислоти розведеної є:

A. Утворення жовтого або оранжево-
жовтого осаду
B. Утворення блакитного осаду
C. Утворення бiлого осаду
D. Зелене забарвлення
E. Утворення чорного осаду

93. Лiкарськi засоби, виготовленi в умо-
вах аптеки, обов’язково пiдлягають вну-
трiшньоаптечному контролю. Який вид
внутрiшньоаптечного контролю поля-
гає в перевiрцi загальної маси або об’є-
му екстемпорального лiкарського засо-
бу, кiлькостi та маси окремих дозованих
одиниць?

A.Фiзичний контроль
B. Хiмiчний контроль
C.Органолептичний контроль
D.Опитувальний контроль
E. Контроль при вiдпуску

94. До внутрiшньоаптечного контро-
лю вiдносять: письмовий, опитувальний,
органолептичний, фiзичний, хiмiчний,
контроль при вiдпуску. Якi екстемпо-
ральнi лiкарськi засоби обов’язково пiд-
лягають хiмiчному контролю?

A. Екстемпоральнi лiкарськi засоби,
що мiстять сильнодiючi, наркотичнi,
психотропнi та отруйнi речовини,
екстемпоральнi лiкарськi засоби для
немовлят i дiтей до року
B. Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби,
виготовленi за рецептом лiкаря для
конкретного пацiєнта
C. Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби,
виготовленi за замовленням лiкувально-
профiлактичного закладу
D.М’якi лiкарськi засоби
E.Порошки для орального застосування

95. Всi лiкарськi засоби, якi надходять
в аптеку, повиннi пройти вхiдний кон-
троль якостi. Хто здiйснює цей вид кон-
тролю?

A. Уповноважена особа, призначена
наказом керiвника суб’єкта господарю-
вання
B. Завiдувач вiддiлу готових лiкарських
форм аптеки
C. Завiдувач рецептурного вiддiлу апте-
ки
D.Провiзор-аналiтик аптеки
E.Фасувальник аптеки

96. Наркотичнi (психотропнi) комбiно-
ванi лiкарськi засоби, якi пiдлягають
предметно-кiлькiсному облiку, випису-
ються на рецептурних бланках форми:

A.Ф-1
B.Ф-2
C.Ф-3
D.Ф-4
E.Ф-5

97. Вкажiть характерну ознаку лiкар-
ської рослинної сировини квiток лаван-
ди, регламентовану ДФУ:

A. Сильний ароматний запах
B. Коротка квiтконiжка
C. Двогубий вiночок
D.Наявнiсть тичинок
E. Синювато-синiй колiр

98. Назвiть групу бiологiчно активних
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речовин, за вмiстом яких, вiдповiдно до
монографiї ДФУ, здiйснюють контроль
якостi кори дуба:

A. Танiни
B.Алкалоїди
C. Флавоноїди
D.Полiсахариди
E. Сапонiни

99. Порядком контролю якостi лiкар-
ських засобiв пiд час оптової та роз-
дрiбної торгiвлi забороняється торгiв-
ля певними видами лiкарських засобiв.
Як називаються лiкарськi засоби, якiсть
яких не вiдповiдає вимогам норматив-
них документiв, лiкарськi засоби, якi
зазнали механiчного, хiмiчного, фiзи-
чного, бiологiчного або iншого впливу,
що унеможливлює їх подальше викори-
стання, а також лiкарськi засоби з тер-
мiном придатностi, що минув?

A.Неякiснi лiкарськi засоби
B. Лiкарськi засоби сумнiвної якостi
C. Фальсифiкованi лiкарськi засоби
D. Готовi лiкарськi засоби неналежної
якостi
E. Неправильно виготовленi екстемпо-
ральнi лiкарськi засоби

100. Яка саме з належних практик ре-
гламентує принципи та правила щодо
регуляторної дiяльностi, якi застосову-
ються Мiнiстерством, уповноваженими
органами та експертними установами з
метою забезпечення ефективностi, без-
пеки, якостi та доступностi лiкарських
засобiв?

A. Належна регуляторна практика
(GRP)
B. Належна лабораторна практика
(GLP)
C.Належна виробнича практика (GМР)
D. Належна фармацевтична практика
(GPP)
E.Належна практика дистрибуцiї (GDP)

101.Пiд час iдентифiкацiї фенолу, згiдно
ДФУ, яка саме утворюється сполука, при
взаємодiї фенолу з бромною водою, у
результатi чого випадає осад бiлого ко-
льору:

A. 2,4,6-Трибромфенол
B. 2-Бромфенол
C. 2,4-Дибромфенол
D. 3-Бромфенол
E. 4-Бромфенол

102. Термiн зберiгання води очищеної
має бути не бiльше:

A. 3 дiб
B. 1 доби
C. 5 дiб
D. 10 дiб
E. Тижня

103. Форма засобу лiкувальної космети-
ки ”шампунь” являє собою таку диспер-
сну систему:

A. Комбiнована
B. Емульсiя
C.Пiна
D. Розчин
E. Суспензiя

104. Дослiдження бiоеквiвалентностi
проводять на добровольцях, якi:

A.Оцiнюються як здоровi
B.Мають шкiдливi звички
C.Мають необхiдне захворювання
D.Приймають будь-якi лiки
E. Працюють у шкiдливих умовах виро-
бництва

105. Вiдповiдно до правил належної ви-
робничої практики, новi аналiтичнi ме-
тодики випробування, якi використову-
ються для здiйснення контролю якостi
лiкарських засобiв, повиннi пройти:

A. Валiдацiю
B. Державну реєстрацiю
C. Лiцензування
D.Анкетне оцiнювання
E. Випробуваний термiн

106. Назвiть статтю ДФУ, яка регламен-
тує якiсть апiрогенних субстанцiй для
фармацевтичного застосування:

A. 2.6.8. ”Пiрогени”
B. 2.6.1. ”Стерильнiсть”
C. 2.6.2. ”Мiкобактерiї”
D. 2.6.9. ”Аномальна токсичнiсть”
E. 2.6.10 ”Гiстамiн”

107. При приготуваннi лiкарських засо-
бiв для парентерального застосування
використовують:

A. Воду для iн’єкцiй
B. Воду високоочищену
C. Воду очищену
D. Воду ”in bulk”
E. Воду в контейнерах

108. Назвiть вид контролю, який поля-
гає в iдентифiкацiї та визначеннi кiль-
кiсного вмiсту речовин, що входять до
складу екстемпоральних лiкарських за-
собiв:
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A. Хiмiчний контроль
B.Фiзичний контроль
C. Органолептичний контроль
D.Письмовий контроль
E. Контроль при вiдпуску

109. Вмiст домiшки морфiну, вiдповiдно
до вимог ДФУ, контролюють при випро-
буваннi якостi субстанцiї:

A. Кодеїну
B. Кислоти лимонної
C. Вазелiну
D. Лактози безводної
E. Нiфедипiну

110.Оберiть органолептичнi характери-
стики глюкози моногiдрату вiдповiдно
до вимог ДФУ:

A. Кристалiчний порошок бiлого кольо-
ру iз солодким смаком
B. Порошок жовтого кольору
C. Дрiбний порошок бiлого кольору,
вiльний вiд великих часток
D. Безбарвнi або майже безбарвнi кри-
стали
E. Кристалiчний порошок бiлого кольо-
ру. Легко сублiмується

111. Лiкарськi засоби, що зменшують
проникнiсть судин, нормалiзують мета-
болiчнi процеси в судиннiй стiнцi та по-
лiпшують в нiй мiкроциркуляцiю, нази-
ваються:

A.Ангiопротектор
B. Сечогiннi
C. Спазмолiтичнi
D. Гормональнi
E.Антимiкробнi

112. Який iз перелiчених антисептикiв
вiдноситься до окисникiв?

A.Перекис водню
B. Етонiй
C. Розчин Люголя
D.Протаргол
E. Кислота борна

113. Оберiть лiкарський засiб, що вико-
ристовується для лiкування СНIДу:

A. Ритонавiр
B.Пенiцилiн
C. Фуразолiдон
D. Сульфадиметоксин
E. Тетрациклiн

114. Який з перелiчених противiрусних
засобiв вiдноситься до похiдних адаман-
тана?

A. Ремантадин
B.Ацикловiр
C.Циклоферон
D. Зiдовудин
E.Амiксин

115. Серед перечислених лiкарських за-
собiв у якостi протиревматичних вико-
ристовують:

A. Диклофенак натрiю
B. Лоратадин
C. Строфантiн
D. Кокарбоксилазу
E. Рибоксин

116. Для профiлактики i лiкування га-
стропатiй, спровокованих прийомом
НПЗЗ, рекомендується профiлакти-
чний прийом препарату:

A.Омепразол
B. Димедрол
C.Пiрацетам
D. Iтраконазол
E.Оксиметазолiн

117. Застосування парацетамолу одно-
часно з алкоголем супроводжується:

A. Пiдвищенням гепатотоксичної дiї
парацетамолу
B.Пiдвищенням апетиту
C. Зниженням артерiального тиску
D.Пiдвищенням артерiального тиску
E. Зниженням апетиту

118. Метою надання першої медичної
допомоги є врятування життя уражено-
го, усунення впливу уражаючого чин-
ника, що продовжує дiяти, та швидка
евакуацiя iз поля бою. Який оптималь-
ний термiн (з моменту отримання ура-
ження) надання першої медичної допо-
моги ураженим отруйними речовинами
нервово-паралiтичної дiї?

A. 5-10 хвилин
B. До 1 години
C. 4-5 годин
D. 6-8 годин
E. До 30 хвилин

119. Розробка яких документiв є обо-
в’язковим елементом системи якостi
аптечного складу вiдповiдно до вимог
належних практик?

A. Стандартнi операцiйнi процедури
(СОП)
B.Протоколи лiкування
C. Технiчнi регламенти
D.Формулярнi перелiки
E.Фармакопейнi статтi
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120. Контроль якостi рослинного лiкар-
ського засобу ”Чистотiл великий” за-
безпечується кiлькiсним визначенням
вмiсту суми:

A. Алкалоїдiв у перерахунку на хелiдо-
нiн
B. Танiнiв у перерахунку на пiрогалол
C. Похiдних гiдроксикоричних кислот у
перерахунку на розмаринову кислоту
D. Капсаїциноїдiв у перерахунку на
капсаїцин
E.Флавоноїдiв у перерахунку на iзоквер-
цитрозид

121. Оберiть iз перелiчених лiкарських
засобiв препарат психотропної дiї:

A.Фенiбут
B.Магнiю сульфат
C. Екстракт пiону
D.Цитрамон
E.Метоклопрамiд

122. Вiдомо, що перiод напiввиведення
теофiлiну, який метаболiзується у пе-
чiнцi, збiльшується у 2,5-3 рази у хворих
на:

A.Цироз печiнки
B. Iшемiчний iнсульт
C. Хронiчний цистит
D. Хронiчний аднексит
E. Виразкову хворобу шлунка

123. До небезпечних проявiв побiчної
дiї лiкiв належить канцерогенна дiя (вiд
лат. cancer - рак), тобто здатнiсть викли-
кати:

A. Злоякiснi пухлини
B. Диспепсiю
C. Гiповiтамiноз
D. Гiпербiлiрубiнемiю
E. Гiпокальцiємiю

124. Який правовий акт мiстить загальнi
вимоги до лiкарських засобiв, фармако-
пейнi статтi, а також методики контро-
лю якостi лiкарських засобiв?

A. Державна Фармакопея України
B. Технологiчний регламент виготовлен-
ня лiкарського засобу
C. Державний формуляр лiкарських
засобiв України
D. Державний реєстр лiкарських засобiв
України
E. Реєстрацiйне досьє

125. Який фiзико-хiмiчний метод дозво-
ляє найбiльш повно визначити хiмiчну
формулу та просторову будову хiмiчних
сполук?

A. Рентгенiвської дифракцiї
B.Потенцiометричний
C. Спектрофотометричний
D. Хроматографiчний
E. Рефрактометричний

126.Мiська лiкарня перерахувала аптецi
через банк аванс в розмiрi 300 тис. грн.
Аптека вiдпустила мiськiй лiкарнi товар
на 250 тис. грн. Назвiть вид заборгова-
ностi аптеки:

A. Кредиторська
B. Дебiторська
C. Розрахункова
D. Банкiвська
E.Пiдзвiтна

127. Який лiкарський засiб рослинного
походження має протиалергiйну дiю?

A. Трава череди трироздiльної (Bidens
tripartita L.)
B. Листя алое деревовидне (Aloe
arborescens)
C. Квiтки бузини чорної (Sambucus nigra
L.)
D. Кора дуба звичайного (Quercus robur
L.)
E. Квiтки ехiнацеї пурпурової (Echinacea
purpurea L.)

128. До лiкарських засобiв рослинного
походження, що використовується для
корекцiї кислотоутворюючої функцiї
шлунка, вiдносяться:

A. Сiк подорожника великого (Plantago
major L.)
B. Сiк фiалки триколiрної (Viola tricolor
L.)
C. Сiк ромашки запашної (Chamomilla
recutita L.)
D. Екстракт солодки голої (Glycyrhiza
glabra L.)
E. Настiй хвоща польового (Eqisetum
arvensis L.)

129. Протаргол мiстить 8% окису срi-
бла. У водi вiн утворює колоїднi розчи-
ни. При виготовленнi розчину протар-
голу необхiдно:

A. Висипати протаргол на поверхню
води та залишати до повного розчинення
B. Розчиняти протаргол у гарячiй водi
C. Розчиняти протаргол при нагрiваннi
D. Розчиняти протаргол при iнтенсивно-
му перемiшуваннi
E. Розтирати протаргол з водою до
розчинення
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130. Бiологiчна доступнiсть лiкарських
препаратiв визначається методом:

A.Фармакокiнетичним
B.Фотометричним
C. Об’ємним
D. Титрометричним
E. Фармакопейним

131. Якщо в рецептi лiкар прописав роз-
чин амiаку, не вказавши його концен-
трацiї, то завжди мається на увазi фар-
макопейний препарат, що мiстить:

A. 10% амiаку
B. 5 % амiаку
C. 1% амiаку
D. 4% амiаку
E. -

132. Згiдно ДФУ стерильнi лiкарськi за-
соби, якi призначенi для введення в ор-
ганiзм людини чи тварини шляхом iн’-
єкцiй, iнфузiй або iмплантацiй, мають
назву:

A.Парентеральнi
B. Вагiнальнi
C. Оральнi
D. Ректальнi
E. Сублiнгвальнi

133. Мазi густої консистенцiї iз вмiстом
порошкоподiбних речовин понад 25%
мають назву:

A.Пасти
B. Гелi
C. Креми
D. Лiнiменти
E.Мазi-сплави

134. Глiцерин до складу гiдрофiльних
основ вводять з метою:

A. Зменшення висихання
B. Забезпечення мiкробiологiчної чисто-
ти
C. Забезпечення високої стабiльностi
D. Збiльшення в’язкостi
E. Надання охолоджуючої дiї

135. Дозована м’яка лiкарська форма
для зовнiшнього застосування у вигля-
дi пластирiв та плiвок має назву:

A. Трансдермальна терапевтична систе-
ма
B. Таблетки пероральнi
C.Медичний пластир
D. Лiкарська терапевтична система
E. Система цiлеспрямованої доставки
лiкарських речовин

136.Аптечна мережа формує номенкла-

турний перелiк лiкарських засобiв зале-
жно вiд потреб ринку, свого фiнансово-
го стану та стратегiчних цiлей, викори-
стовуючи:

A.Асортиментну полiтику
B. Торгову полiтику
C. Збутову полiтику
D. Товарну полiтику
E. Конкурентну полiтику

137. Спiльна дiяльнiсть суб’єктiв госпо-
дарювання України й iноземних суб’є-
ктiв господарювання, називається:

A. Зовнiшньоекономiчною
B.Аграрно-полiтичною
C. Соцiально-економiчною
D. Геополiтичною
E. Благодiйною

138. Мiжнароднi правила тлумачення
торгових термiнiв ”Iнкотермс” застосо-
вуються для:

A. Зовнiшньоекономiчних контрактiв
B. Регiональних контрактiв
C.Мiсцевих договорiв поставки
D.Мiжмiських договорiв поставки
E.Морських контрактiв

139. Згiдно з ДФУ твердi лiкарськi засо-
би з твердою або м’якою оболонкою
рiзної форми i мiсткостi мають назву:

A. Капсули
B. Таблетки
C. Драже
D. Гранули
E.Порошки

140. Допомiжною речовиною, яка у
складi лiкарського косметичного засо-
бу одночасно може виконувати функцiї
розчинника й консерванта, є:

A. Спирт етиловий
B. Вода очищена
C.Масло вазелiнове
D.Метилпарабен
E. Глiцерин

141. Оберiть метод, за допомогою яко-
го пiд час заводського виробництва па-
рентеральних лiкарських засобiв вида-
ляють пiрогеннi речовини:

A. Термiчна обробка при 120oC
B.Центрифугування
C.Фiльтрування
D. Ультрафiльтрування
E. Вiдстоювання

142. Протикашльовий засiб, що стиму-
лює утворення сурфактанту, це:
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A.Амброксол
B.Амоксиклав
C.Азитромiцин
D. Кодеїна фосфат
E. Папаверин

143. Стандартизацiю, що здiйснюється
на рiвнi однiєї держави, вiдносять до:

A.Нацiональної стандартизацiї
B.Мiжнародної стандартизацiї
C. Європейської стандартизацiї
D. Регiональної стандартизацiї
E. Органiзованої стандартизацiї

144. Назвiть органiзацiю, яка є розро-
бником Державної Фармакопеї Украї-
ни:

A. ДП ”Український науковий фармако-
пейний центр якостi лiкарських засобiв”
B.Мiнiстерство охорони здоров’я Украї-
ни
C. Державна служба України з лiкар-
ських засобiв
D. Державний фармакологiчний центр
МОЗ України
E. Держкоммедбiопром

145. Якщо для розчинiв не зазначений
розчинник, то для проведення аналiти-
чних операцiй i для приготування ре-
активiв використовують воду, яка має
вiдповiдати вимогам статтi ДФУ:

A. ”Вода очищена”
B. ”Стерильнiсть”
C. ”Визначення прозоростi i ступеня
каламутностi рiдин”
D. ”Вода для iн’єкцiй”
E. ”Реактиви”

146. Вкажiть кiлькiсть розчинника (мл),
необхiдну для розчинення 1 г речовини,
яку ДФУ описує термiном ”дуже легко
розчинний”:

A. До 1 мл
B. Бiльше 1 мл до 10 мл
C. Бiльше 10 мл до 30 мл
D. Бiльше 30 мл до 100 мл
E. Бiльше 100 мл до 1000 мл

147. Контроль якостi ментолу рацемi-
чного за ДФУ здiйснюють за показни-
ком:

A.Оптичне обертання
B. В’язкiсть
C. Температура кипiння
D. Число омилення
E.Аномальна токсичнiсть

148. Субстанцiя сiрки для зовнiшнього

застосування не повинна мати вiдчутно-
го запаху сiрководню. Оберiть моногра-
фiю ДФУ, якою керуються при прове-
деннi даного аналiзу:

A. 2.3.4. ”Визначення запаху”
B. 2.4.13. ”Сульфати”
C. 2.5.29. ”Дiоксид сiрки”
D. 2.5.30. ”Окиснюючi речовини”
E. 2.6.11. ”Депресорнi речовини”

149. Вкажiть показник, визначення яко-
го проводять для лiкарської рослин-
ної сировини, що мiстить речовини, якi
утворюють у водi колоїднi сумiшi:

A.Показник набухання
B.Показник гiркоти
C.Показник заломлення
D. Втрата в масi при висушуваннi
E. Важкi метали

150. Розподiл поранених i хворих на гру-
пи за ознаками потреби в однорiдних
лiкувально-евакуацiйних i профiлакти-
чних заходах є сутнiстю:

A.Медичного сортування
B. Ешелонування медичної допомоги
C. Спецiалiзацiї медичної допомоги
D. Своєчасностi надання всiх видiв меди-
чної допомоги
E. Органiзацiї роботи етапу медичної
евакуацiї

151. Етап медичної евакуацiї, який за-
безпечує надання постраждалим всього
об’єму медичної допомоги та лiкуван-
ня до остаточного результату, визначає-
ться як:

A. Госпiтальний
B. Екстреної медичної допомоги
C. Квалiфiкованої медичної допомоги
D. Спецiалiзованої медичної допомоги
E.Поза зоною катастрофи

152. Можливiсть виконання всiх зав-
дань сучасної системи лiкувально-
евакуацiйного забезпечення поранених
та хворих в надзвичайних ситуацiях за-
лежить вiд дотримання основних прин-
ципiв, таких як:

A. Своєчаснiсть, послiдовнiсть, спад-
коємнiсть та медична реабiлiтацiя
поранених та хворих
B. Спецiалiзацiя медичної допомоги
C. Евакуацiя поранених та надання їм
потiм медичної допомоги в повному
обсязi
D. Ешелонування медичної допомоги
E. Своєчаснiсть надання всiх видiв меди-
чної допомоги
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153. Медичне майно, яке зберiгається в
недоторканих запасах з термiном прида-
тностi 5 рокiв, повинно мати запас тер-
мiну придатностi при оновленнi не мен-
ше:

A. 2-х рокiв
B. 1-го року
C. 6-ти мiсяцiв
D. 3-х мiсяцiв
E. 1-го мiсяць

154. Види аптечного контролю, що про-
водяться на стадiї приготування розчи-
нiв для iн’єкцiй в польових умовах:

A. Письмовий, опитувальний, органоле-
птичний, фiзичний, хiмiчний
B.Письмовий
C. Фiзичний та хiмiчний
D.Письмовий та опитувальний
E. Органолептичний

155. Укладка для наборiв хiрургiчних iн-
струментiв призначена:

A. Для захисту хiрургiчних iнструментiв
вiд пошкоджень, зберiгання та їх стери-
лiзацiї
B. Тiльки в якостi стерилiзатора
C. Тiльки в якостi мiцної тари
D. Для транспортування
E. Для зберiгання

156. Основне призначення польової
фармацевтичної лабораторiї це - виго-
товлення в польових умовах:

A. Лiкарських засобiв (за скороченою
номенклатурою) для парентерального
введення
B. Лiкарських засобiв для зовнiшнього
застосування
C. Лiкарських засобiв для внутрiшнього
застосування
D.Фасувальних робiт
E. Води очищеної

157. Матерiальнi засоби, що призначе-
нi для надання медичної допомоги, лi-
кування та профiлактики бойових ура-
жень i захворювань, виконання рiзних
дiагностичних та допомiжних заходiв
визначається як:

A.Медичне майно
B. Лiкарськi засоби
C. Бактерiйнi препарати
D.Медична та санiтарна технiка
E. Лiкарсько-медичнi предмети

158. Кiлькiснi показники рiзних видiв
медичного майна, якi встановленi для
медичних пiдроздiлiв, частин та установ

i розрахованi на певний перiод їх роботи
та певну кiлькiсть поранених i хворих
це:

A.Норми постачання
B. Забезпеченiсть медичним майном
C. Показники готовностi медичної слу-
жби до роботи
D. Табельна норма
E.Показники для подання доповiдей

159. Хворому на атрофiчний гастрит iз
зниженням секреторної функцiї шлунка
був призначений препарат шлункового
соку. Така терапiя має назву:

A. Замiсна
B.Палiативна
C. Симптоматична
D. Етiотропна
E.Патогенетична

160. Тривалiсть дiї у антагонiстiв реце-
пторiв до ангiотензину II при одноразо-
вому прийомi складає до:

A. 24 год.
B. 2 год.
C. 10 год.
D. 36 год.
E. 48 год.

161. Медичне страхування є одним з ви-
дiв страхової дiяльностi. Вкажiть серед
наведеного об’єкт медичного страху-
вання:

A. Здоров’я
B. Страхувальники
C.Аптечнi заклади
D. Страховики
E. Контролюючi органи

162. Дотримання аптечними закладами
Лiцензiйних умов провадження госпо-
дарської дiяльностi перiодично перевi-
ряється Держлiкслужбою України. Якi
види перевiрок Ви знаєте?

A.Плановi та позаплановi
B.Одноразовi та багаторазовi
C.Щорiчнi та щоквартальнi
D. Раптовi та передбачуванi
E.Аптеки перевiрцi не пiдлягають

163. Лiкарський засiб проходить певнi
етапи життєвого циклу. Для якого етапу
є характерним високi стабiльнi прибу-
тки та низькi витрати на просування?
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A. Зрiлостi
B. Зростання
C. Спаду
D.Проштовхування
E. Виведення на ринок

164. Лiкарський засiб проходить певнi
етапи життєвого циклу. Для якого етапу
є характерним високi витрати на фор-
мування попиту та просування на ринку:

A. Виведення на ринок
B. Зростання
C. Спаду
D.Проштовхування
E. Зрiлостi

165. На деяких пiдприємствах передба-
чена робота в нiчний час. Нiчним вва-
жається час:

A. З 22 години до 6 години
B. З 20 години до 8 години
C. З 19 години до 7 години
D. З 18 години до 9 години
E. Не нормується

166. На пiдставi медичного висновку
жiнкам надаються вiдпустки у зв’язку
з вагiтнiстю i пологами. Яка тривалiсть
такої вiдпустки?

A. 126 календарних днiв
B. 365 календарних днiв
C. 90 календарних днiв
D. 59 календарних днiв
E. Не нормується

167. Внутрiшнє середовище органiзацiї
визначається внутрiшнiми чинниками.
Як називається чинник, що являє собою
будь-який спосiб перетворення вхiдних
матерiалiв у кiнцевий продукт або по-
слугу?

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

168. Внутрiшнє середовище органiзацiї
визначається внутрiшнiми чинниками.
Роль якого чинника визначається здi-
бностями, квалiфiкацiєю, обдарованi-
стю, освiтою, потребами, ставленням до
працi, життєвими цiнностями:

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

169. Фармацевтичний ринок виконує

певнi функцiї. Яка з них полягає у об’є-
ктивному iнформуваннi про асортимент
i якiсть тих лiкарських засобiв, якi по-
ставляються на ринок?

A. Iнформацiйна
B.Посередницька
C. Стимулювальна
D. Регулювальна
E. -

170.Вiддiл маркетингу проводить аналiз
ринку за типом клiєнтiв. Вкажiть для
якого ринку характернi окремi особи чи
сiм’ї, що купують лiкарськi засоби для
задоволення особистих потреб:

A. Споживчий ринок
B. Ринок виробникiв
C. Ринок державних установ
D. Ринок посередникiв
E. Ринок органiзацiй-споживачiв

171. Лiкарськi засоби можуть вiдпуска-
тися безкоштовно та пiльгово за певним
перелiком груп населення та категорiй
захворювання. Який строк дiї безопла-
тних та пiльгових рецептiв?

A. 1 мiсяць
B. 2 мiсяцi
C. 6 мiсяцiв
D. 1 рiк
E. 5 рокiв

172. Пiльговим категорiям пацiєнтiв,
якi проводять iн’єкцiї поза межами
лiкувально-профiлактичних закладiв,
дозволяється виписувати безоплатно
етиловий спирт. Вкажiть кiлькiсть, що
дозволена до вiдпуску на один мiсяць:

A. 100 г
B. 50 г
C. 200 г
D. 500 г
E. Кiлькiсть не обмежується

173. З аптеки вiдпущено наркотичний
лiкарський засiб в сумiшi з iншими лi-
ками за рецептом Ф-1. Скiльки повинен
зберiгатись даний рецепт в аптецi?

A. 1 рiк, не враховуючи поточного
B. 2 роки, не враховуючи поточного
C. Рецепт повертається хворому
D. 3 роки, не враховуючи поточного
E. 1 мiсяць, не враховуючи поточного

174. Хворому, для лiкування бронхiту
призначено антибiотик. На фонi при-
йому антибiотика виникли наступнi по-
бiчнi дiї: нудота, блювання, стоматит,
дерматит на шкiрi обличчя та рук (фо-
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тосенсибiлiзацiя), болi в правому пiдре-
бер’ї. Вкажiть, який ЛЗ вживав хворий:

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

175. На лiкарський засiб N видано роз-
порядження про встановлення тимчасо-
вої заборони. Це розпорядження при-
ймається строком не бiльше як:

A. 90 днiв
B. 60 днiв
C. 45 днiв
D. 30 днiв
E. 15 днiв

176. Загальнi правила виписування ре-
цептiв амбулаторним хворим регламен-
туються МОЗ України. На якiй формi
рецептурного бланку виписуються пси-
хотропнi речовини у чистому виглядi за
повну вартiсть?

A.Форма №3
B.Форма №1
C. Форма №1 у двох екземплярах
D. Вiдпускається без рецепта
E. Форма №3 та форма №1

177. Який з наведених екстрагентiв во-
лодiє низкою переваг, до яких входить
доступнiсть за вартiстю?

A. Вода
B. Спирт етиловий
C. Спирт метиловий
D. Хлористий метилен
E. Етиловий еcтер

178. Номенклатура спиртових розчинiв
промислового виробництва включає на-
ступнi препарати:

A. Розчин йоду, камфори, дiамантового
зеленого, метиленового синього, кисло-
ти мурашиної, борної, салiцилової
B. Розчин йоду, камфори, дiамантового
зеленого, пiлокарпiну
C. Розчин дiамантового зеленого, мети-
ленового синього, гiдрокортизону
D. Розчин кислоти мурашиної, борної,
салiцилової, янтарної, соляної
E. Розчин камфори, дiамантового зеле-
ного, метиленового синього, кислоти
мурашиної, сiрчаної

179. Органи i тканини тваринного похо-
дження є важливим джерелом сирови-
ни для виробництва ферментiв. Оберiть
з нижче перерахованих фермент, що

одержують з слизової оболонки шлунку
свиней:

A.Пепсин
B.Панкреатин
C.Пантрипiн
D. Хiмотрипсин
E. Ронiдаза

180. Мазевi основи за спорiдненiстю з
водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдро-
фобнi та дифiльнi. Виберiть визначення
термiну ”лiпофiльнiсть”:

A. Здатнiсть змiшуватись з жирами або
розчинятися в них i не змiшуватися з
водою
B. Здатнiсть змiшуватися з водою або
розчинятися в нiй
C. Здатнiсть змiшуватись i з жирами i з
водою або розчинятися в них
D. Здатнiсть набухати у водi з подаль-
шим розчиненням
E. Здатнiсть не змiшуватись з жирами i з
водою та не розчинятися в них

181. Промислове виробництво виготов-
ляє назальнi лiкарськi засоби. Оберiть
мiсце застосування даних лiкарських
форм:

A.Носова порожнина
B. Ротова порожнина
C. Слуховий отвiр
D.Очне яблуко
E.Пiхва

182. За мiсцем нанесення розрiзняють
рiзнi види мазей. Оберiть мiсце застосу-
вання ректальних мазей:

A. Вводять у пряму кишку
B.Наносять на шкiру
C.Наносять на слизову кон’юнктиви
D.Наносять на слизову носа
E.Наносять на зовнiшнi статевi органи

183. Мазевi основи за спорiдненiстю з
водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдро-
фобнi i дифiльнi. Дайте визначення гi-
дрофiльностi:

A. Здатнiсть змiшуватись з водою або
розчинятися в нiй
B. Здатнiсть змiшуватись з жирами або
розчинятися в них
C. Здатнiсть змiшуватись з жирами, але
не розчинятися в них
D. Здатнiсть набухати у органiчних
розчинниках
E. Здатнiсть не змiшуватись з водою

184. При виробництвi якого рiзнови-
ду пластирiв використовують порошок
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насiння рослини родини Капустяних
(Brassicaceae):

A. Гiрчичникiв
B.Перцевого
C.Мозольного
D. Свинцевого
E. Епiлiнового

185. У вагiтної з термiном гестацiї 25 ти-
жнiв дiагностовано артерiальну гiпер-
тензiю. Вкажiть, якiй групi лiкарських
засобiв слiд надати перевагу в цiй клiнi-
чнiй ситуацiї:

A.Альфаметилдопа
B. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюю-
чого ферменту
C. β-адреноблокатори
D. Блокатори кальцiєвих каналiв
E. Дiуретики

186. Лiцензiйнi умови мiстять вимоги до
аптечних закладiв. Вкажiть, якою по-
винна бути мiнiмальна загальна площа
примiщень для зберiгання лiкарських
засобiв в аптецi:

A.Не менше 10 кв.м
B.Не бiльше 15 кв.м
C. Не менше 15 кв.м
D.Не менше 20 кв.м
E. Не бiльше 20 кв.м

187. Для укрiплення матерiально-
технiчної бази завiдувач аптеки вирiшив
придбати нове комп’ютерне обладнан-
ня. Вкажiть, за якою вартiстю його буде
зараховано на баланс аптеки:

A.Первiсна
B.Амортизацiйна
C. Лiквiдацiйна
D.Переоцiнена
E. Вторинна

188. Завiдувач аптеки, використовуючи
данi економiчного аналiзу торговельних
накладень i витрат, розрахував обсяг ре-
алiзацiї (товарообiг), при якому отрима-
ний дохiд вiд реалiзацiї дорiвнюватиме
витратам аптеки. Такий обсяг реалiзацiї
називається:

A. Точкою беззбитковостi
B. Рiвнем рiвноваги
C. Балансом
D. Ефективнiстю
E. Продуктивнiстю

189. Вкажiть бiофармацевтичнi факто-
ри, якi необхiдно враховувати в техно-
логiї лiкiв:

A. Фiзико-хiмiчний стан субстанцiй,
природа i кiлькiсть допомiжних речовин,
технологiчнi процеси
B. Вид лiкарської форми, фiрма-
виробник лiкарського засобу, комбi-
нування декiлькох дiючих речовин в
однiй лiкарськiй формi
C. Ступiнь дисперсностi лiкарських суб-
станцiй, термiн зберiгання лiкарського
засобу, рН шлункового соку хворого
D. Дозування дiючих речовин та їх фiзи-
чний стан, вiк, стать, маса тiла хворого,
наявнiсть патологiчних процесiв в орга-
нах метаболiзму та видiлення
E. Порядок змiшування дiючих i допомi-
жних речовин, вид тароукупорювальних
засобiв, вартiсть дiючих i допомiжних
речовин

190. Дитинi 6-ти рокiв, як вiдхаркую-
чий засiб прописано рослинний препа-
рат ”Пертусин”. Яка ЛРС лежить в осно-
вi даного препарату?

A. Чебрець повзучий
B.Алтея лiкарська
C.Подорожник великий
D.Материнка звичайна
E. Солодка гола

191. В умовах лiквiдацiї наслiдкiв над-
звичайної ситуацiї провiзор у аптецi го-
тує розчини для внутрiшнього вживання
на водi переваренiй. Термiн зберiгання
такої води не бiльше:

A. 24 годин
B. 1 години
C. 2 годин
D. 6 годин
E. 12 годин

192. В умовах надзвичайної ситуацiї лi-
карськi засоби короткочасно потрапили
пiд вплив проникної радiацiї. Вкажiть
розчин, стiйкий до iонiзуючого випро-
мiнювання:

A. 0,9% розчин натрiю хлориду
B. 0,1% розчин адреналiну гiдрохлориду
C. 0,1% розчин атропiну сульфату
D. 0,02% розчин фурацилiну
E. 0,05% розчин прозерину

193. В умовах надзвичайної ситуацiї не-
обхiдно органiзувати прибирання апте-
ки. Вкажiть вимоги до миття пiдлоги у
торговому залi:
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A. Не рiдше 2-х разiв на добу iз застосу-
ванням дезiнфекцiйного розчину
B. Не рiдше 1-го разу на день iз застосу-
ванням дезiнфекцiйного розчину
C. Не рiдше 1-го разу на добу без засто-
сування дезiнфекцiйного розчину
D. Не рiдше 2-х разiв на добу без засто-
сування дезiнфекцiйного розчину
E. Не рiдше 4-х разiв на добу iз застосу-
ванням дезiнфекцiйного розчину

194. В умовах надзвичайної ситуацiї не-
обхiдно органiзувати розгортання апте-
ки у наметах. Вкажiть матерiал, що слiд
використати для роздiлення асистент-
ської та матерiальної кiмнат:

A.Полiетиленова плiвка
B.Цегла
C. Гiпс
D. Дерево
E. Скло

195. В умовах надзвичайної ситуацiї не-
обхiдно органiзувати розгортання апте-
ки у пристосованому примiщеннi та за
вiдсутностi аптечних меблiв. Для аси-
стентської кiмнати використано канце-
лярськi столи. Вкажiть необхiдний спо-
сiб пiдготовки їх поверхнi:

A. Обтягнути 2-3 шарами щiльної полi-
етиленової плiвки
B.Покрити 2-3 шарами щiльного паперу
C. Обробити дезiнфiкуючим розчином
D.Покрити олiйною фарбою
E. Покрити 2 шарами картону

196. При роботi аптеки в умовах проти-
епiдемiчного режиму рецепти випису-
ють:

A. Графiтовим олiвцем на пергаментно-
му паперi
B. Кульковою або чорнильною ручкою
на рецептурних бланках
C. Чорнильною ручкою на рецептурних
бланках
D. Кульковою ручкою на восковому
паперi
E. Графiтовим олiвцем на рецептурних
бланках

197. Наркотичнi, психотропнi та отруй-
нi лiкарськi засоби в аптецi мiстяться в

спецiальних штангласах, на яких:

A. Бiлими лiтерами на чорному фонi
нанесено назву препарату i його вищi
разову та добову дози
B. Чорними лiтерами на бiлому фонi
нанесено назву препарату i його вищi
разову та добову дози
C. Червоними лiтерами на бiлому фонi
нанесено назву препарату i його вищi
разову та добову дози
D. Чорними лiтерами на бiлому фонi
нанесено назву препарату i його вищу
разову дозу
E. Червоними лiтерами на бiлому фонi
нанесено назву препарату i його вищу
разову дозу

198. З пологового вiддiлення лiкарнi в
аптеку надiйшла вимога на виготовлен-
ня розчину водню пероксиду. Якої кон-
центрацiї розчин слiд вiдпустити хворо-
му, якщо у рецептi не зазначена його
концентрацiя?

A. 3%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
E. 2%

199. Провiзор при приготуваннi антисе-
птичного розчину фурацилiну викори-
став наступний метод приготування:

A. Розчинив у очищенiй гарячiй водi
B. Розчинив у холоднiй водi
C.Попередньо розтер у ступцi з водою
D. Розчинив у лужному середовищi
E.Попередньо розтер у ступцi iз спиртом

200. Аналiтична методика для лiкар-
ської субстанцiї не потребує повторного
проведення валiдацiї у випадку:

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

черемха 
черёмуха 

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

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

 


