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Косметологiя 2

1. Головним резервуаром води в дермi є:

A. Гiалуронова кислота
B. Сквален
C. Триглiцериди
D. Молочна кислота
E. Церамiди

2. Який показник pH має нормальна шкi-
ра?

A. 5,5
B. 7
C. 3,5
D. 7,8
E. 6,7

3. Вкажiть клiнiчний прояв вугрової хво-
роби:

A. Забитi шкiрним салом протоки сальних
залоз
B. Дрiбнi пiдшкiрнi крововиливи
C. Купероз
D. Гiпертрихоз
E. Пiгментнi плями

4. Вкажiть клiнiчнi прояви жирного типу
шкiри:

A. Товста, щiльна, з широкими порами, ба-
гато вiдкритих i закритих комедонiв, iнодi
з пустульозними висипами, має жирний
блиск по всiй поверхнi
B. Середньої товщини, еластична, гла-
денька, пружна з природним блиском,
нормальним саловидiленням, оксамитово-
шовковиста на дотик, без помiтних пор i
комедонiв
C. Дуже чутлива шкiра з дiлянками лущен-
ня та запалення
D. Дуже тонка бiла шкiра, матова без
природного блиску, погано переносить
воду, мийнi препарати, легко червонiє i
лущиться
E. Поєднання нормальних та жирних
дiлянок шкiри (лоб, нiс, пiдборiддя), нор-
мальних i сухих (шкiра шиї, навколо очей),
сухих i жирних (крила носа)

5. Надмiрний рiст волосся в будь-яких дi-
лянках тiла у чоловiкiв та жiнок це:

A. Гiпертрiхоз
B. Гiрсутизм
C. Алопецiя
D. Себорея
E. Фолiкулiт

6. Яка з вказаних характеристик належить
до процедури електролiполiзу?

A. Пiдвищення активностi лiполiтичних
ферментiв, зменшення об’єму жирової тка-
нини, пiдвищення локальної температури
тканини, покращення мiкроциркуляцiї
B. Скорочення потрiбного м’яза за змiною
його довжини, що дає можливiсть коректу-
вати фiгуру
C. Нормалiзуюча, релаксуюча дiя на ЦНС,
лiмфодренаж
D. Максимальне м’язове розслаблення,
покращення рухомостi й еластичностi
зв’язок, пiдвищення тургору шкiри
E. Стимулює рiст нормальної мiкрофлори,
посилює репаративнi процеси, регенера-
цiю та ревiталiзацiю шкiри

7. До ознак тотальної алопецiї належить:

A. Випадiння усього або майже усього
волосся
B. Вогнищеве випадiння волосся
C. Локальне випадiння волосся
D. Дифузне випадiння волосся
E. Змiна якостi та густоти волосся

8. До теплових методiв, якi застосовую-
ться в косметологiї, належить:

A. Парафiнотерапiя
B. Мiостимуляцiя
C. Пресотерапiя
D. Озонотерапiя
E. Крiотерапiя

9. Основним етiологiчним фактором роз-
витку андрогенної алопецiї є:

A. Надмiрний рiвень чоловiчого статевого
гормону ДГТ (дигiдротестостерону)
B. Пiдвищений рiвень естрогенiв
C. Знижений рiвень чоловiчого статевого
гормону ДГТ (дигiдротестостерону)
D. Пiдвищений рiвень холестерину
E. Знижений рiвень гемоглобiну

10. Вкажiть клiтину шкiри, вiдповiдальну
за продукування пiгменту шкiри:

A. Меланоцит
B. Кератиноцит
C. Корнеоцит
D. Адипоцит
E. Лiмфоцит

11. Вкажiть клiтинушкiри, яка є структур-
ною одиницею жирової тканини:

A. Адипоцит
B. Корнеоцит
C. Лiмфоцит
D. Еритроцит
E. Фiбробласт

12.Апаратний метод, заснований на дiї свi-
тла це:
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A. Хромотерапiя
B. Таласотерапiя
C. Пресотерапiя
D. Пелоїдотерапiя
E. Крiотерапiя

13. Один з основних вiдбiлювальних ком-
понентiв, який мiститься у косметичних
засобах для корекцiї гiпермеланозiв, це:

A. Гiдрохiнон
B. Рутин
C. L-карнiтин
D. Азулен
E. Алантоїн

14. У пацiєнтки шкiра жирна, пори дрiбнi,
забрудненi, висипань немає. Яку апаратну
методику можна використовувати?

A. Дезiнкрустацiя
B. Iонофорез
C. Мiостимуляцiя
D. Пресотерапiя
E. ПУВА-терапiя

15. У клiєнта ожирiння. Для дiагностики
тяжкостi ожирiння Ви можете використо-
вувати такий показник:

A. IМТ (iндекс маси тiла)
B. Колiр шкiри
C. Тип шкiри
D. Фототип шкiри
E. Зволоженiсть шкiри

16. Пiсля проведення глiколевого пiлiнгу
шкiру обличчя необхiдно:

A. Обробити нейтралiзатором
B. Обробити тонiком
C. Обмити водою
D. Обмити водою з милом
E. Протерти спиртовим розчином

17. Клiєнта турбує змiна овалу обличчя,
наявнiсть зморшок, сухiсть, пiгментацiя,
купероз. Визначте проблему:

A. Вiковi змiни шкiри
B. Чутлива шкiра
C. Себорейна шкiра
D. Нормальна шкiра
E. Суха шкiра

18. До косметичного кабiнету звернувся
клiєнт 20-ти рокiв. Висипання в дiлянцi
пiдборiддя у виглядi вiдкритих та закритих
комедонiв. Якими будуть Вашi подальшi
дiї?

A. Взяти клiєнта на атравматичну чистку
обличчя
B. Призначити курс косметичного масажу
C. Зробити клiєнтовi парафiнову маску
D. Зробити зволожувальну маску
E. Зробити мiостимуляцiю

19. До салону звернулася клiєнтка, у якої
в дiлянцi живота з’явилися стрiї пiсля ва-
гiтностi. Якi серед запропонованих нижче
косметичних процедур можна запропону-
вати?

A. Мiкродермабразiю
B. Антицелюлiтний масаж
C. Пiдтягуючий масаж
D. Iнфрачервону сауну
E. Пресотерапiю

20. Клiєнт 35-ти рокiв звернувся в салон з
проблемою зайвих жирових вiдкладень в
дiлянцi живота. Якi серед запропонованих
нижче процедур Ви виберете в першу чер-
гу для корекцiї даної патологiї?

A. Мiостимуляцiя
B. Iн’єкцiя ботулотоксину
C. Пластичний масаж
D. Iонофорез
E. Хромотерапiя

21. В салон звернувся клiєнт 35-ти ро-
кiв, з проблемою куперозу. Якi процеду-
ри ПРОТИПОКАЗАНI при даному станi
шкiри?

A. Тепловi
B. Зволожувальнi
C. Вiдлущувальнi
D. Живильнi
E. Регенеративнi

22. Клiєнт 38-ми рокiв, жiнка, звернулася
до косметолога з атонiчним типом шкiри.
Процедури з яким типом дiї будуть прiо-
ритетнi в цьому випадку?

A. Лiфтинговi
B. Зволожувальнi
C. Себостатичнi
D. Регенеративнi
E. Вiдбiлювальнi

23. Клiєнт 30-ти рокiв, жiнка, звернулася
в косметичний кабiнет з проблемою гiр-
сутизму (рiст волосся в дiлянцi обличчя).
Яка серед запропонованих нижче проце-
дур буде найдоцiльнiшою в цьому випад-
ку?

A. Лазерна епiляцiя
B. Депiляцiя за допомогою ниток
C. Депiляцiя гарячим воском
D. Механiчна депiляцiя
E. Шугарiнг

24. До косметичного кабiнету звернувся
клiєнт 30-ти рокiв з наявнiстю вiдкритих
i закритих комедонiв. Супутнє захворю-
вання - бронхiальна астма. Якi процедури
ПРОТИПОКАЗАНI в даному випадку?
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A. Вапоризацiя
B. Гальванiзацiя
C. Ультразвукова чистка
D. Вакуумна чистка
E. Iонофорез

25. До косметолога звернулася клiєнтка
27-ми рокiв зi зниженим тонусом шкiри,
надлишковою вагою 4 кг, целюлiтом I сту-
пеня. Якi процедури показанi в цiй ситуа-
цiї?

A. Дерматонiя
B. Крiотерапiя
C. Мiкродермабразiя
D. Вапоризацiя
E. Дарсонвалiзацiя

26. Клiєнтка 37-ми рокiв з гiперпiґмента-
цiєю в дiлянцi щок, яка з’явилася пiсля
iнсоляцiї. Якi процедури можна запропо-
нувати клiєнтцi в косметичному кабiнетi?

A. Хiмiчний пiлiнг
B. Вакуумний масаж
C. Вакуумний лiмфодренаж
D. Дарсонвалiзацiю
E. Брашмасаж

27. Клiєнтка 45-ти рокiв, пiгментнi п’ятна
на обличчi, потовщена шкiри, множиннi
глибокi зморшки. Якому пiлiнгу для коре-
кцiї надати перевагу?

A. Трихлороцтвовий
B. Фруктовий
C. Молочний
D. Мигдальний
E. Салiциловий

28. Пацiєнт 15-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на болючi папулопустульознi виси-
пи, численнi вiдкритi та закритi комедони.
Якiй процедурi слiд надати перевагу в цiй
ситуацiї?

A. Салiциловий пiлiнг
B. Мiкродермабразiя
C. Ручна чистка з розпарюванням
D. Парафiнова маска
E. Альгiнатна маска

29. Пацiєнтка 25-ти рокiв вiдмiчає сухiсть
шкiри. Яке обладнення для дiагностики i
спостереження за ефективнiстю лiкуван-
ня необхiдно використовувати?

A. Сканер
B. Скрабер
C. Монометр
D. Тонометр
E. Брашинг

30. У якiй зонi тiла вiдсутнi сальнi залози
та волосянi фолiкули?

A. Долонi, пiдошви
B. Носо-губний трикутник
C. Пiдборiддя
D. Волосиста частина голови
E. Зона декольте

31. Який тип ожирiння характеризується
вiдкладенням жирової тканини переважно
в дiлянцi стегон (за жiночим типом)?

A. Гiноїдний тип
B. Андроїдний тип
C. Змiшаний тип
D. Тотальний тип
E. -

32. Якi процедури доцiльно проводити при
випадiннi волосся, на тлi рiзкого схуднен-
ня i дотримання жорсткої дiєти?

A. Дарсонвалiзацiя й електропорацiя
B. Брашинг та iонофорез
C. Мiостимуляцiя та iнфрачервона терапiя
D. Дезiнкрустацiя та хромотерапiя
E. Вакуумний масаж i пресотерапiя

33. Для ефективної корекцiї глибоких
зморшок в областi лоба та щок показа-
но проведення такої процедури:

A. Лазерна шлiфовка
B. Брашинг
C. Iнфрачервона терапiя
D. Дарсонвалiзацiя
E. Вакуумний масаж

34. Для корекцiї атонiчної шкiри з дрiбни-
ми зморшками рацiональним буде засто-
сування такої процедури:

A. Мiкрострумова терапiя
B. Пресотерапiя
C. Дезiнкрустацiя
D. УЗ-пiлiнг
E. Дарсонвалiзацiя

35. Вкажiть дiєту, яка є ефективною для
корекцiї ожирiння:

A. Протеїнова
B. Гiпоалергенна
C. Дитяча
D. Полiвiтамiнна
E. Вуглеводна

36. Вкажiть вид рубцiв, при яких ПРОТИ-
ПОКАЗАНI косметологiчна корекцiя:

A. Келоїднi
B. Нормотрофiчнi
C. Атрофiчнi
D. Гiпотрофiчнi
E. Стрiї

37. До косметичного салону звернувся клi-
єнт з сухим типом шкiри. Яку процедуру
Ви можете запропонувати?
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A. Масаж косметичний
B. Масаж за Жаке
C. Брашинг
D. Механiчна чистка
E. Серединний пiлiнг

38. Для усунення бородавок звичайних в
умовах косметологiчного закладу викори-
стовують:

A. Крiодеструкцiю
B. Парафiнотерапiю
C. Зволожувальнi процедури
D. Гiдротерапiю
E. Масаж

39. Для корекцiї дифузної алопецiї в умо-

вах косметичного закладу використову-
ють:

A. Iн’єкцiйнi методики
B. Пресотерапiю
C. Брашинг
D. Дезiнкрустацiю
E. Хромотерапiю

40. В програмах корекцiї зони декольте в
косметичному кабiнетi використовують:

A. Масаж
B. Мiкродермабразiю
C. Дезiнкрустацiю
D. Пресотерапiю
E. Електролiполiз



Аптечна технологiя лiкарських та косметичних засобiв 6

1. Як слiд вводити в косметичний збiр
ефiрну олiю?

A. Розчиняють в 90% етанолi у спiввiдно-
шеннi 1:10 та розпилюють на поверхню
збору
B. Розпиляють на поверхню збору у виглядi
розчину у 90% етанолi у спiввiдношеннi 1:5
C. Готують водний розчин та за допомогою
пульверизатора наносять на сировину
D. Розчиняють у 70% етанолi
E.Одразу всю олiю виливають на сировину

2. Фармацевт приготував очнi краплi, якi
мiстять цинку сульфат. Яку речовину не-
обхiдно використати для забезпечення iзо-
тонiчностi?

A. Натрiю сульфат
B. Натрiю хлорид
C. Глюкозу
D. Натрiю нiтрат
E. Натрiю сульфiт

3. Фармацевт приготував крем за пропи-
сом:
Rp.: Оlei Olivarum 45,0

Olei Vaselini 25,0
Оlei Cacao 15,0
Paraffini 15,0
M.D.S. Крем очищувальний
наносити на шкiру на 10 хв.,
зняти ватним диском.

В якому порядку вiн стоплював речовини?

A. Парафiн - масло какао - олiя оливкова -
олiя вазелiнова
B. Олiя вазелiнова - олiя оливкова - пара-
фiн - масло какао
C. Масло какао - олiя вазелiнова - олiя
оливкова - парафiн
D. Маслo какао - парафiн - олiя вазелiнова
- олiя оливкова
E. Олiя вазелiнова - масло какао - парафiн
- олiя оливкова

4. Яку основу необхiдно взяти фармацев-
ту для приготування супозиторiїв методом
викачування?

A.Масло какао
B.Желатино-глiцеринова основа
C. Бутирол
D. Вазелiн
E. Твердий жир

5. Фармацевту необхiдно приготувати
комбiновану мазь. Вкажiть послiдовнiсть
її приготування:

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

6. Основною ознакою, яка вiдрiзняє воду

для iн’єкцiй вiд води очищеної є:

A. Апiрогеннiсть
B.Метод одержання
C. Вiдсутнiсть механiчних включень
D. Вiдсутнiсть сульфатiв
E. Вiдсутнiсть важких металiв

7. Фармацевт виготовив олiйну емульсiю.
Яким чином до її складу введено ментол?

A. Розчинити в олiї до введення в первинну
емульсiю
B. Розчинити у водi очищенiй
C. Розчинити в етанолi
D. Додати до готової емульсiї
E. Ввести за типом суспензiї в готову
емульсiю

8.Фармацевт готує воднi витяги зi звичай-
ної рослинної сировини. Вкажiть спiввi-
дношення кiлькостi сировини i екстраген-
та:

A. 1:10
B. 1:20
C. 1:400
D. 1:100
E. 1:5

9.Фармацевту необхiдно приготувати роз-
чин калiю перманґанату. Який розчинник
вiн має використовувати?

A. Вода очищена свiжоперегнана профiль-
трована
B. Етанол
C. Вода для iн’єкцiй
D. Глiцерин
E.Олiя соняшникова

10. В аптецi готують воднi витяжки з ро-
слинної сировини. Вкажiть групу БАР,
екстракцiя яких здiйснюється у щiльно за-
критiй iнфундирцi:

A. Ефiрнi олiї
B.Алкалоїди
C. Сапонiни
D. Антраглiкозиди
E. Дубильнi речовини

11.При приготуваннi 0,02% розчинуфура-
цилiну, лiкарський засiб потребує:

A. Гарячого розчинника i додавання натрiю
хлориду
B.Подрiбнення
C. Розчинника кiмнатної температури
D. Додавання активованого вугiлля та
фiльтрацiї
E. Розчинення у водi апiрогеннiй

12. Повiтря у асептичному блоцi знезара-
жують:
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A. Бактерицидними опромiнювачами
B. Стерилiзуючою фiльтрацiєю
C. 6% розчином перекису водню
D. Стерилiзацiєю токами високої частоти
E. 70% спиртом етиловим

13. До складу жирових кремiв входять жи-
ри i жироподiбнi речовини як натураль-
ного, так i синтетичного походження. Се-
ред запропонованого нижче, вкажiть мi-
неральну олiю:

A. Вазелiнова
B. Оливкова
C. Кукурудзяна
D.Мигдалева
E. Персикова

14. Косметичний засiб зi злущувальною дi-
єю (абразивним ефектом), призначений
для злущення зроговiлих клiтин з поверх-
нi шкiри, це:

A. Скраб
B. Лiнiмент
C.Мазь
D.Маска
E. Крем

15. Для приготування 200 мл водного ви-
тягу з листя м’яти (коефiцiєнт водопогли-
нання = 2,4 мл/г) необхiдно використати
води очищеної:

A. 248 мл
B. 210 мл
C. 180 мл
D. 218 мл
E. 260 мл

16. В аптеку надiйшов рецепт:
Rp.: Extracti Belladonnae 0,015

Natrii hydrocarbonatis
Phenylii salicylatis ana 0,3
Misce, fiat pulvis.
D.t.d. N10
Signa. По 1 порошку 2 рази на день.

Яку речовину необхiдно подрiбнювати з
етанолом?

A. Фенiлсалiцилат
B. Екстрат беладонни
C. Натрiю гiдрокарбонат
D. Фенiлсалiцилат та натрiю гiдрокарбо-
нат
E. -

17. Фармацевт приготував препарат за
прописом:
Rp.: Streptocidi

Dermatoli ana 1,0
Lanolini
Vaselini ana 5,0
M.D.S. Наносити на ураженi
дiлянки шкiри 2 рази на день.

Вкажiть тип дисперсної системи:

A.Мазь-суспензiя
B.Мазь-розчин
C.Мазь комбiнована
D.Мазь-емульсiя
E.Мазь екстракцiйна

18. В аптецi готують iн’єкцiйнi розчини
глюкози. Яку кiлькiсть стабiлiзатора Вей-
беля додав фармацевт для стабiлiзацiї 400
мл 40% розчину глюкози?

A. 20 мл
B. 40 мл
C. 4 мл
D. 1,6 мл
E. 5 мл

19. Фармацевт готує спиртовий розчин за
прописом:
Rp.: Acidi salicylici 0,3

Spiritus aethylici 30 ml
M.D.S. Змащувати ураженi
дiлянки шкiри 2 рази на день.

Спирт якої концентрацiї вiн використав?

A. 70%
B. 90%
C. 60%
D. 40%
E. 95%

20. Фармацевту необхiдно приготувати 10
ректальних супозиторiїв на основi масла
какао, кожен з яких мiститиме 0,1 анесте-
зину. Яку кiлькiсть основи необхiдно взя-
ти?

A. 29,0
B. 30,0
C. 39,0
D. 25,0
E. 21,0

21. В косметичнiй практицi використову-
ють коларгол. Як вводять цю речовину в
лiкувальнi мазi?

A. У виглядi водного розчину
B. Розтирають з олiєю вазелiновою
C. Розтирають з частиною основи
D. Розтирають з етанолом
E. Розтирають з олiєю персиковою

22. Фармацевт готує очнi краплi зi срiбла
нiтратом. Яку речовину вiн використовує
для забезпечення iзотонiчностi очних кра-
пель?

A. Натрiю нiтрат
B.Натрiю хлорид
C. Натрiю сульфат
D. Глюкозу
E. Кислоту борну

23. В аптеку надiйшов рецепт:
Rp.: Sol.Formalini 5% - 100 ml.

Da.Signa. Протирати внутрiшню
поверхню взуття.
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Яку кiлькiсть стандартного розчину фор-
мальдегiду необхiдно взяти для приготу-
вання розчину?

A. 5 мл
B. 10 мл
C. 30 мл
D. 15 мл
E. 95 мл

24. Який спосiб настоювання обрав фар-
мацевт при виготовленнi настою iз коре-
нiв алтеї?

A. 30 хв. настоювання при кiмнатнiй тем-
пературi
B. 60 хв. настоювання при кiмнатнiй темпе-
ратурi
C. 15 хв. настоювання на водянiй банi, 45
хв. охолодження при кiмнатнiй температу-
рi
D. 30 хв. настоювання на водянiй банi, 10 хв.
охолодження при кiмнатнiй температурi
E. 30 хв. настоювання на водянiй банi,
негайне процiджування

25. Вкажiть особливiсть приготування
очних крапель з термолабiльними лiкар-
ськими речовинами:

A. В асептичних умовах без наступної
стерилiзацiї
B. Стерилiзують методом тиндалiзацiї
C. Стерилiзують в автоклавi
D. Використовують хiмiчний метод стери-
лiзацiї
E. Стерилiзують текучою парою

26. В аптеку надiйшов рецепт на виготов-
лення спиртового розчину за прописом:
Rp.: Acidi salicylici 0,3

Spiritus aethylici 30 ml
M.D.S. Протирати шкiру обличчя
2 рази на день.

Який варiант технологiї обрав фарма-
цевт?

A. У склянку для вiдпуску вiдважив лiкар-
ську речовину i додав етанол, змiшав
B. У склянку для вiдпуску додав етанол,
вiдважив лiкарську речовину, змiшав
C. У пiдставцi розчинив речовину в етано-
лi, змiшав, процiдив у склянку для вiдпуску
D. В ступцi розтер лiкарську речовину,
додав етанол, змiшав, перенiс в склянку
для вiдпуску
E. В пiдставку вiдважив лiкарську речови-
ну, додав етанол, змiшав

27. Який спосiб введення танiну вибрав
фармацевт за даним прописом?
Rp.: Tannini 0,1

Lanolini 3,0
Vaselini 10,0
M.D.S. Змащувати ураженi
дiлянки шкiри 2-3 рази
на день.

A. Розчинив у водi, заемульгував ланолi-
ном, додав вазелiн
B. Розтер в ступцi з половинною кiлькiстю
вазелiнової олiї, додав вазелiн i ланолiн
C. Розчинив у розплавленому вазелiнi
D. Розтер в ступцi зi спиртом та змiшав з
основою
E. Розчинив у вазелiновому маслi, додав
основу

28. Готуючись до роботи фармацевт про-
тирає ручнi ваги. Вкажiть рiдину, яка ви-
користовується для їх обробки:

A. Спирто-ефiрною сумiшшю у спiввiдно-
шеннi (1:1)
B. Розчином хлорамiну
C. 6% розчином перекису водню
D. 1% розчином перекису водню
E. 90% спиртом етиловим

29. Фармацевт приготував мазь за пропи-
сом:
Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,2

Streptocidi
Norsulfazoli ana 0,5
Mentholi 0,1
Lanolini 5,0
Vaselini 7,0
Misce, ut fiat unguentum
Da. Signa. Наносити на слизову
оболонку носа 2-3 рази
на добу 5-7 днiв.

Вкажiть рацiональний спосiб введення
ефедрину гiдрохлориду:

A. Розчинити у водi очищенiй
B. Розчинити в етанолi
C. Розтерти з частиною розтопленої осно-
ви
D. Розтерти зi спорiдненою до основи
рiдиною
E. Насипати тонким шаром на поверхню
води

30. У аптеку надiйшов рецепт:
Rp.: Dibazoli 0,05

Papaverini hydrochloridi 0,15
Sacchari 2,5
M. fiat pulv.
Divide in partes aequales № 10.
Signa. По 1 порошку 3 рази на день.

Вкажiть вагу одного порошку:

A. 0,27
B. 2,7
C. 0,25
D. 0,26
E. 0,30
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1. У промисловiй технологiї парфу-
мерно-косметичних засобiв використову-
ють молочну кислоту. З якою метою це
робиться?

A. Пiдтримання кислої реакцiї у космети-
чному засобi
B. Гелеутворення
C. Живлення
D. Депiляцiя
E. Пом’якшення

2. Зубнi пасти, згiдно з класифiкацiєю, ма-
ють рiзне призначення, але майже всi вони
є абразивними засобами. На основi якої
речовини готуються безабразивнi гелевi
зубнi пасти?

A. Оксид кремнiю
B. Окис титану
C. Тальк
D. Крохмаль
E. Альгiнат натрiю

3. До синтетичних органiчних гелеутво-
рювачiв вiдноситься:

A. Карбопол
B. Гiдроксиетилцелюлоза
C. Желатин
D. Хiтозан
E. Метилцелюлоза

4. Консистенцiя кремоподiбних емуль-
сiйних косметичних засобiв регулюється
шляхом введення:

A. Загусникiв
B. Антиоксидантiв
C. Барвникiв
D. Консервантiв
E. Бiологiчно активних речовин

5. Показниками, за якими проводиться
оцiнка безпеки парфумерно-косметичної
продукцiї є:

A. Токсиколого-гiгiєнiчнi та мiкробiологi-
чнi
B. Санiтарно-хiмiчнi
C. Клiнiчнi показники
D. Фiзико-хiмiчнi
E. Органолептичнi

6. В шампунях пiномийний ефект забезпе-
чують:

A. Поверхнево-активнi речовини
B. Розчинники
C. Регулятори в’язкостi
D. Регулятори рН
E. Бiологiчно активнi речовини

7. Стiйкiсть запаху парфумерних рiдин за-
безпечують:

A. Фiксатори запаху
B. Органiчнi барвники
C. Рослиннi екстракти
D. Органiчнi розчинники
E. Сорбенти

8. До засобiв для змiни кольору волосся на
тривалий час належать:

A. Фарби для волосся
B. Туш для волосся
C. Вiдтiнковi шампунi
D. Лаки з вiдтiнковим ефектом
E. Ополiскувачi з вiдтiнковим ефектом

9.Контроль якостi шампунiв здiйснюється
за наступними показниками:

A. Зовнiшнiй вигляд, колiр, запах, водне-
вий показник, пiноутворювальна здатнiсть,
масова частка анiонактивної речовини,
масова частка сухої речовини
B. Колiр, запах, температура каплепадiння,
кислотне число
C. Термостабiльнiсть, масова частка сухої
речовини
D. Масова частка сухої речовини, кислотне
число
E. Об’ємна частка етанолу, масова частка
катiонактивної речовини

10.На пiдприємствi, пiд час контролю яко-
стi мила туалетного рiдкого, перевiрено
зовнiшнiй вигляд, колiр, запах. Якими є цi
показники?

A. Органолептичнi
B. Фiзико-хiмiчнi
C. Токсиколого-гiгiєнiчнi
D. Мiкробiологiчнi
E. Екологiчнi

11. В технологiї парфумерних засобiв ви-
користовують рiзнi стадiї та операцiї. Ста-
дiя вiдстоювання парфумерних рiдин ви-
користовується технологами:

A. Для осадження грубодисперсних часток
та освiтлення рiдини
B. Для консервування засобiв
C. Для покращення реологiчних властиво-
стей засобу
D. Для фiксацiї запаху
E. Для покращення кольору

12.При виробництвi антисеборейних засо-
бiв для волосся фахiвець повинен викори-
стати у складi шампуню активну сполуку:

A. Дисульфiд селену
B. Аеросил
C. Твiн-80
D. Карбопол
E. Желатин

13. Для процесу омилення жирних кислот
в технологiчнiй стадiї виготовлення твер-
дого мила спецiалiсту необхiдно застосу-
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вати таку сполуку:

A. Гiдроксид натрiю
B. Сульфат натрiю
C. Ацетат натрiю
D. Хлорид натрiю
E. Силiкат натрiю

14. В технологiї виробництва кремiв ко-
сметичних використовуються рiзнi групи
допомiжних речовини. Яке функцiональ-
не призначення забезпечує Твiн-80 в реце-
птурах?

A. Емульгатор
B. Емолент
C. Гелеутворювач
D. Консервант
E. Барвник

15. Колоїдна стабiльнiсть як один iз мето-
дiв контролю якостi кремiв косметичних
визначається фахiвцями шляхом:

A. Центрифугування зразку крему
B. Визначення рН зразку крему
C. Визначення органолептичних показни-
кiв
D. Визначення реологiчних показникiв
E. Визначення мiкробiологiчної чистоти

16. Визначення термостабiльностi, як
одного з методiв контролю якостi кремiв
косметичних потребує:

A. Визначення стабiльностi при рiзних
температурах
B. Визначення рН зразку крему
C. Визначення органолептичних показни-
кiв
D. Визначення реологiчних показникiв
E. Визначення мiкробiологiчної чистоти

17. Антиперспiранти - косметичнi засоби,
якi використовуються для зменшення по-
товидiлення. Який компонент технологу
доцiльно додати до рецептури для забез-
печення такого ефекту?

A. Алюмiнiю хлоргiдрат
B. Карбопол
C. Глiцерин
D. Пропiленглiколь
E. Аеросил

18. При контролi якостi на виробництвi зу-
бних порошкiв встановлюються рiзнi по-
казники, одним з яких є залишок пiсля
просiву. За допомогою якого пристрою
спецiалiст контролює такий показник?

A. Сито
B. Потенцiометр
C. Ареометр
D. Спектрофотометр
E. Бюретка

19. Важливою властивiстю порошкоподi-

бної пудри є її адсорбуюча здатнiсть. Ви-
берiть з нижченаведених речовин сполу-
ки, якi здатнi поглинати секрет сальних i
потових залоз:

A. Крохмаль, окис цинку, карбонат каль-
цiю, тальк
B. Лабiлiн, дериват казеїну, оксид залiза,
ультрамарин
C. Родамiн, еозин, глiцерин, ланолiн
D. Аурамiн, ультрамарин, родамiн Ж,
еозин
E. Еритрозин, краплак, кармiн, антрахiнон

20. При розробцi технологiї порошкоподi-
бної пудри для обличчя спецiалiст повинен
передбачити на стадiї пiдготовки сирови-
ни:

A. Подрiбнення порошкiв
B. Вiдстоювання розчину
C. Емульгування
D. Пiдплавлення основи
E. Гомогенiзацiю

21. Фахiвець при розробцi складу губної
помади для пом’якшування та полiпшен-
ня текстури стрижня помади i сприяння її
рiвномiрному розподiлу на губах викори-
стовує:

A. Гiдрованi рослиннi олiї
B. Карбопол
C. Похiднi целюлози
D. Альгiнат натрiю
E. Бентонiт

22. При промисловому виробництвi кре-
мiв косметичних з метою запобiгання
перекисного окиснення рослинних олiй
спецiалiст повинен ввести стабiлiзатор-
антиоксидант:

A. Трилон-Б
B. Натрiю лаурилсульфат
C. Карбопол
D. Етиловий спирт
E. Фторид натрiю

23. На пiдприємствах контроль якостi то-
нiку косметичного здiйснюється за насту-
пними показниками: об’ємна частка ети-
лового спирту, водневий показник, коло-
їдна стабiльнiсть, термостабiльнiсть. Якi
це показники?

A. Фiзико-хiмiчнi
B. Органолептичнi
C. Бiологiчнi
D. Мiкробiологiчнi
E. Токсикологiчнi

24. Фахiвець при розробцi складу лосьйо-
ну косметичного для забезпечення пом’я-
кшувального та зволожувального ефекту
використовує:
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A. Глiцерин
B. Спирт етиловий
C. Бензилбензоат
D. Ментол
E. Ефiри целюлози

25. У промисловому виробництвi
парфумерно-косметичних засобiв для
фарбування волосся технологами викори-
стовуються речовини природного та син-
тетичного походження. Серед запропоно-
ваного нижче вкажiть фарбу рослинного
походження:

A. Басма
B. Спермацет
C. Цибет
D. Мускус
E. Твiн-80

26. До складу шампуню технологи вклю-
чають лимонну кислоту. Вкажiть до якої
групи речовин вона вiдноситься:

A. Регулятори рН
B. Анiоннi ПАР
C. Антиоксиданти
D. Консерванти
E. Катiоннi ПАР

27. З метою захисту шампунiв вiд мiкробi-
ологiчного забруднення в процесi зберi-
гання до складу цих косметичних засобiв
вводяться консерванти i бактерициднi до-
бавки, а саме:

A. Триклозан
B. Трис
C. Хлорид натрiю
D. Альгiнат натрiю
E. Перманґанат калiю

28. Спецiалiст при розробцi складу крему
фотозахисної дiї повинен використовува-
ти хiмiчнi УФ-фiльтри, до яких належить:

A. Бензофенон 3
B. Трилон-Б
C. Емульгатор Т-2
D. Емульгатор №1
E. Вiтамiн A
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1. Для визначення кислотного числа
в скрабах косметичних використовується
метод алкалiметрiї з потенцiометричною
iндикацiєю. Для цiєї мети використовують
прилад:

A. рН-метр
B. Фотоелектроколориметр
C. Поляриметр
D. Рефрактометр
E. Спектрофотометр

2.Для iдентифiкацiї 3% розчину водню пе-
роксиду застосовують:

A. Кислоту сульфатну розведену та розчин
калiю перманґанату
B. Кислоту сульфатну розведену
C. Розчин калiю перманґанату
D. Кислоту хлористоводневу та розчин
калiю перманґанату
E. Кислоту хлористоводневу та розчин
калiю дихромату

3. Лiкарськi препарати з групи алкалоїдiв
кiлькiсно визначають методом ацидиме-
трiї в неводному середовищi. В якостi ти-
транту використовують розчин:

A. Кислоти хлоридної
B. Натрiю тiосульфату
C. Кислоти сульфатної
D. Диметилформамiду
E. Срiбла нiтрату

4. Вкажiть метод, який був обраний
провiзором-аналiтиком для кiлькiсного
визначення кодеїну за вимогами ДФУ:

A. Ацидиметрiя у неводному середовищi
B. Ацидиметрiя у водному середовищi
C. Алкалiметрiя у спирто-хлороформному
середовищi
D. Нiтритометрiя
E. Арґентометрiя

5. Для iдентифiкацiї формальдегiду в ЛЗ
”Формiдрон” спецiалiст лабораторiї Дер-
жавної служби з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками проводить ре-
акцiю з реактивом Фелiнга. При цьому
спостерiгається утворення:

A. Червоного осаду купрум (I) оксиду
B. Блакитного забарвлення
C. Iнтенсивного синього забарвлення
D. Темно-сiрого осаду срiбла
E.Жовтого забарвлення

6. Для iдентифiкацiї атропiну сульфату
проводиться реакцiя з кислотою сульфа-
тною концентрованою в присутностi кри-
сталика калiю дихромату при нагрiваннi.
Поява при цьому запаху гiркого мигдалю
обумовлена утворенням:

A. Бензальдегiду
B. Сiрчистого газу
C. Амiаку
D. Сiрководню
E. Етилацетату

7. Згiдно з вимогами ДФУ, для iдентифiка-
цiї глюкози безводної проводять реакцiю,
в результатi якої при нагрiваннi утворює-
ться червоний осад. При виконаннi зазна-
ченої реакцiї слiд використати розчин:

A.Мiдно-тартратний
B. Калiю тетрайодмеркурату лужний
C. Срiбла нiтрату амiачний
D. Калiю пiроантимонату
E.Формальдегiду

8. Кiлькiсне визначення розчину цiа-
нокобаламiну для iн’єкцiй проводять ме-
тодом спектрофотометрiї, вимiрюючи:

A. Оптичну густину
B.Показник заломлення
C. Рiвень рН
D. Питоме обертання
E.Фактор перерахунку

9. Яким методом визначають масову час-
тку води та летких речовин в косметичних
засобах?

A. Гравiметричним
B.Фотометричним
C. Нiтритометричним
D. Арґентометричним
E.Ацидiметричним

10.В контрольно-аналiтичну лабораторiю
на аналiз надiйшла субстанцiя прокаїну гi-
дрохлориду. Граничний вмiст важких ме-
талiв згiдно ДФУ визначають за допомо-
гою такого реактиву:

A. Тiоацетамiдний
B.Метоксифенiлоцтова кислота
C. Ацетилацетон
D.Молiбденовий
E.Мiдно-тартратний

11. Рибофлавiн, згiдно з хiмiчною класифi-
кацiєю, належить до вiтамiнiв ряду:

A. Гетероциклiчного
B.Алiфатичного
C. Алiциклiчного
D. Ароматичного
E. -

12. Провiзор-аналiтик виконує фармако-
пейну реакцiю iдентифiкацiї катiону на-
трiю за забарвленням полум’я пальника в
такий колiр:
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A.Жовтий
B. Зелений
C. Червоний
D. Синiй
E. Фiолетовий

13. Наявнiсть катiону натрiю в субстан-
цiї натрiю тетраборату провiзор-аналiтик
може пiдтвердити за утворенням бiлого
осаду з розчином:

A. Калiю пiроантимонату
B. Калiю фероцiанiду
C. Амонiю оксалату
D. Динатрiю гiдрофосфату
E. Барiю хлориду

14. Провiзор-аналiтик iдентифiкує суль-
фанiламiд реакцiєю на первинну арома-
тичну амiногрупу, що супроводжується
появою червоного забарвлення. Яку ре-
акцiю вiн проводить?

A. Утворення азобарвника
B. Утворення iндофенолу
C. Утворення основ Шиффа
D. Утворення етилацетату
E. Утворення бензальдегiду

15. Провiзор-аналiтик проводить кiлькi-
сне визначення формальдегiду згiдно ДФУ
методом йодометрiї. В якостi iндикатору
вiн використовує:

A. Крохмаль
B. Трилон Б
C. Фероїн
D. Кальконкарбонову кислоту
E.Метиловий оранжевий

16. Для кiлькiсного визначення сульфанi-
ламiдних препаратiв використовують ти-
трування розчином натрiю нiтриту, тому
що їх молекули мiстять:

A. Первинну ароматичну амiногрупу
B. Альдегiдну групу
C. Карбоксильну групу
D. Гiдроксильну групу
E. Нiтрогрупу

17. Виберiть лiкарський засiб, який мо-
жна iдентифiкувати за допомогою розчи-
ну амонiю оксалату:

A. Кальцiю хлорид
B. Цинку сульфат
C.Магнiю сульфат
D. Натрiю хлорид
E. Натрiю тетраборат

18. Наявнiсть якої функцiональної групи
в молекулi резорцину обумовлює появу
синьо-фiолетового забарвлення при взає-
модiї з розчином залiза (III) хлориду?

A. Фенольного гiдроксилу
B. Спиртового гiдроксилу
C. Альдегiдної групи
D.Метильної групи
E.Амiногрупи

19. Провiзор-аналiтик виконує аналiз по-
лiвiтамiнного драже. Наявнiсть кислоти
нiкотинової вiн пiдтверджує реакцiєю на:

A. Пiридиновий цикл
B.Фенольний гiдроксил
C. Бензольний цикл
D. Спиртовий гiдроксил
E.Подвiйний зв’язок

20. Провiзор-аналiтик iдентифiкує суб-
станцiю фенiлефрину гiдрохлориду. Вка-
жiть, з яким розчином в присутностi
натрiю гiдроксиду утворюється синьо-
фiолетове забарвлення:

A. Купруму сульфату
B.Натрiю нiтриту
C. Натрiю сульфiду
D. Кобальту хлориду
E. Барiю хлориду

21. При порушеннi умов зберiгання якого
лiкарського засобу вiдчувається запах ки-
слоти оцтової?

A. Кислоти ацетилсалiцилової
B. Кислоти бензойної
C. Бензилбензоату
D. Фенiлсалiцилату
E.Анестезину

22. Для iдентифiкацiї гiдротартрат-iону
в молекулi адреналiну гiдротартрату
провiзор-аналiтик в якостi основного ре-
активу використовував калiю хлорид. По-
зитивним результатом реакцiї слiд вважа-
ти:

A. Випадiння бiлого осаду
B.Появу червоного забарвлення
C. Видiлення бульбашок газу
D. Появу характерного запаху
E.Появу зеленого забарвлення розчину

23. Яку реакцiю використовують для iден-
тифiкацiї стероїдних гормонiв та їх синте-
тичних аналогiв, що мiстять складноефiр-
ну групу (ацетати, пропiонати)?

A. Гiдроксамову пробу
B.Мурексидну пробу
C. Талейохiнну пробу
D. Йодоформну пробу
E.Нiнгiдринову пробу

24. Оцiнювання ефективностi фарби для
волосся проводиться методом:
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A.Фарбування пасма волосся або капроно-
вих ниток та їх порiвняння з контрольними
зразками фарбування
B. Вимiрювання оптичної густини водного
розчину фарби для волосся
C. Вивчення стiйкостi кольору фарби пiд
дiєю кислоти або лугу
D. Перегляду проби пiсля нагрiвання i
тривалого впливу свiтлом
E. Вiзуально, за зовнiшнiм виглядом

25. Визначення кiлькiсного вмiсту переки-
су водню у косметичних засобах для освi-
тлення волосся проводять методом:

A. Перманґанатометрiї
B. Потенцiометрiї
C. Фотоелектроколориметрiї
D. Ацидиметрiї
E. Алкалiметрiї

26. Який хiмiчний компонент (катiон) в
складi мила забезпечує його рiдку або
кремоподiбну консистенцiю?

A. Калiй
B. Кальцiй
C. Натрiй
D. Алюмiнiй
E.Магнiй

27. В експрес-аналiзi лiкарських речовин
провiзор-аналiтик аптеки для iдентифiка-
цiї катiону кальцiю використовує забарв-
лення полум’я в колiр:

A. Цегляно-червоний
B. Фiолетовий
C. Синiй
D.Жовтий
E. Зелений

28. Виберiть реактив, що застосовують
для визначення домiшки хлоридiв в лiкар-
ських i косметичних засобах:

A. Розчин срiбла нiтрату
B. Розчин натрiю едетату
C. Розчин натрiю гiдроксиду
D. Розчин калiю йодиду
E. Розчин барiю хлориду

29. Провiзор-аналiтик виконує фармако-
пейну реакцiю iдентифiкацiї субстанцiї
”Натрiю тiосульфат” з утворенням бiло-
го осаду, який змiнює колiр до жовтого
та чорного. Вкажiть, який з наведених ре-
агентiв використовують в цiй реакцiї:

A. Срiбла нiтрат
B. Барiю хлорид
C. Натрiю гiдроксид
D. Натрiю сульфат
E. Калiю перманґанат

30. Яку величину використовують для
iдентифiкацiї субстанцiї глiцерину за до-
помогою методу рефрактометрiї, вiдповi-
дно до вимог ДФУ?

A. Показник заломлення
B. Температуру плавлення
C. Кут обертання
D. Оптичну густину
E.Питоме оптичне обертання

31.В контрольно-аналiтичну лабораторiю
на аналiз надiйшов розчин натрiю гiдро-
карбонату. За допомогою якого iндикато-
ру можна пiдтвердити наявнiсть слаболу-
жної реакцiї цього розчину?

A. Фенолфталеїн
B.Фероїн
C. Крохмаль
D. Натрiю еозинат
E. Калiю хромат

32. Вкажiть групову якiсну реакцiю на ал-
калоїди групи хiнiну, в результатi якої спо-
стерiгається смарагдово-зелене забарв-
лення:

A. Талейохiнна реакцiя
B.Йодоформна реакцiя
C. Iндофенолова реакцiя
D. Реакцiя нiтрування
E. Реакцiя ацилювання
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1. Салон краси ”Медея” пропонує рi-
зноманiтнi види послуг. Чи потрiбно отри-
мувати лiцензiю для надання манiкюрних
послуг?

A. Не потрiбно
B. Потрiбно
C. Залежно вiд типу закладу
D. Залежно вiд наявностi примiщень у
закладi
E. Залежно вiд перелiку послуг, якi надаю-
ться закладом

2. Вкажiть, який документ обов’язково
складається комiсiєю за результатами
приймання наркотичних, психотропних
ЛЗ та прекурсорiв, що надiйшли до апте-
ки:

A. Акт приймання наркотичних, психотро-
пних лiкарських засобiв та прекурсорiв
B. Iнвентаризацiйний опис
C. Акт результатiв iнвентаризацiї
D. Зведений реєстр
E. Вибiрковий лист

3. Вкажiть обов’язковi види контролю
якостi лiкарських засобiв, що виготовля-
ються в умовах аптеки:

A. Письмовий, опитувальний, органоле-
птичний, контроль при вiдпуску
B. Опитувальний, фiзичний
C. Опитувальний, хiмiчний
D. Опитувальний, органолептичний
E. Фiзичний, контроль при вiдпуску

4.Важливим показником товарного забез-
печення продажiв є товарнi запаси. Плану-
вання нормативу товарних запасiв в аптецi
проводиться за:

A. Закупiвельними цiнами
B. Роздрiбними цiнами
C. Референтними цiнами
D. Договiрними цiнами
E. Фiксованими цiнами

5. Рецепти на лiкарськi засоби предметно-
кiлькiсного облiку, що виписуються на
формi бланку №1, зберiгаються в аптецi.
Вкажiть, протягом якого часу:

A. 1 рiк, не враховуючи поточного
B. 2 роки, не враховуючи поточного
C. 3 роки, не враховуючи поточного
D. 4 роки, не враховуючи поточного
E. 5 рокiв, не враховуючи поточного

6. Основним пiдроздiлом аптеки з пра-
вом виготовлення лiкiв є рецептурно-
виробничий вiддiл. Що серед запропоно-
ваного нижче належить до його функцiй?

A. Приймання рецептiв вiд амбулаторних
хворих
B. Визначення поточної потреби аптеки в
ЛЗ
C. Приймання товару вiд постачальникiв
D. Систематична робота з товарними
запасами
E. Вiдпуск товарiв у дрiбнороздрiбнiй
мережi

7.Штат аптеки подiляється на групи зале-
жно вiд виконуваних функцiй. Яка серед
запропонованих нижче посад належить до
адмiнiстративно-управлiнського персона-
лу?

A. Завiдувач аптеки
B.Провiзор
C. Провiзор-аналiтик
D. Фармацевт
E.Фасувальник

8. Iншi активи аптеки для зручностi облi-
ку подiляються на групи. До якої з них
слiд вiднести етикетки, паперовi капсули,
фiльтрувальний папiр?

A. Допомiжнi матерiали
B. Лiкарська рослинна сировина
C. Тара
D. Паливно-мастильнi матерiали
E. Iншi матерiальнi цiнностi

9. Порядок надання щорiчних вiдпусток
регулюється Законом України ”Про вiд-
пустки”. Який перiод роботи, зазвичай, є
розрахунковим при їх нарахуваннi?

A. 12 мiсяцiв
B. 1 мiсяць
C. 3 мiсяцi
D. 10 мiсяцiв
E. 15 мiсяцiв

10. Гарантом якостi фармацевтичного пре-
парату є:

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

11. Вкажiть, з якою перiодичнiстю повин-
на пiддаватися вологому прибиранню пiд-
лога у виробничих примiщеннях аптек:

A. Не рiдше за 1 раз на змiну
B.Не рiдше за 1 раз в 3 днi
C. Не рiдше за 1 раз в 5 днiв
D. Не рiдше за 1 раз в 7 днiв
E.Не рiдше за 1 раз в 10 днiв

12. Бухгалтерськi рахунки класифiкують
залежно вiд виду облiку активiв чи дже-
рел їх утворення. Вкажiть, що з наведено-
го облiковується на пасивних рахунках:
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A. Заборгованiсть перед банком
B. Дебiторська заборгованiсть
C. Грошовi кошти
D. Основнi засоби
E. Товар

13. Вкажiть, який нормативний документ
встановлює квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi,
технологiчнi та iншi спецiальнi вимоги до
дiяльностi з оптової торгiвлi ЛЗ:

A. Лiцензiйнi умови
B. Належна регуляторна практика
C. Господарський кодекс України
D. Закон ”Про лiкарськi засоби”
E. Податковий кодекс України

14. Суб’єкт господарювання повинен збе-
рiгати документи, що пiдтверджують за-
купiвлю, зберiгання, транспортування,
торгiвлю, знищення або утилiзацiю лiкар-
ських засобiв протягом:

A. 3 рокiв
B. 10 рокiв
C. 1 року
D. 2 рокiв
E. 5 рокiв

15. В аптеку надiйшов належним чином
оформлений рецепт на парацетамол для
дитини 1,5 року. За якою вартiстю можуть
бути вiдпущенi лiки?

A. Безкоштовно
B. За повну вартiсть
C. З оплатою 50% вартостi
D. З оплатою 10% вартостi
E. З оплатою 20% вартостi

16. В аптеку надiйшов належним чином
оформлений рецепт на азитромiцин для
дитини 5-ти рокiв. За яку вартiсть можуть
бути вiдпущенi лiки?

A. З оплатою 50% вартостi
B. За повну вартiсть
C. Безкоштовно
D. З оплатою 10% вартостi
E. З оплатою 20% вартостi

17. Для забезпечення дiяльностi аптека по-
винна мати вiдповiдний персонал. Яка з
перерахованих посад належить до допомi-
жного штату аптеки?

A. Фасувальник
B. Провiзор-косметолог
C. Фармацевт
D. Завiдувач вiддiлу
E. Бухгалтер

18. Рецепт лiкаря виконує певнi функцiї.
Яка з них полягає у тому, що наявнiсть
рецепту гарантує споживачевi, незалежно
вiд його соцiального статусу, надання фар-
мацевтичної допомоги?

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

19. Перелiк лiкарських засобiв, що стоять
на предметно-кiлькiсному облiку, затвер-
джується наказом МОЗ України. Вибе-
рiть такий препарат серед запропонова-
них:

A. Зопiклон
B. Кофеїн-бензоат натрiю
C. Папаверину гiдрохдорид
D. Диклофенак
E. Вiтрум

20. Вiдповiдно до чинного законодавства
iснує шiсть видiв внутрiшньоаптечного
контролю. Який з них полягає у перевiрцi
загальної маси або об’єму екстемпораль-
них лiкарських засобiв?

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

21. Вiдповiдно до чинного законодавства
аптека має забезпечити наявнiсть виро-
бничих та службово-побутових примi-
щень. Що серед запропонованого нижче
належить до побутових примiщень?

A. Примiщення для зберiгання господар-
ського iнвентарю
B. Примiщення для приймання лiкарських
засобiв
C. Примiщення для виготовлення лiкар-
ських засобiв
D. Примiщення для зберiгання рiзних груп
лiкiв
E. Зал обслуговування населення

22. За певним перелiком груп населення та
категорiй захворювання лiкарськi засоби
вiдпускаються безкоштовно та пiльгово.
Який строк дiї безоплатних та пiльгових
рецептiв?

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

23. Державна система забезпечення яко-
стi лiкiв має три рiвнi. Що серед запро-
понованого нижче належить до мiкроеко-
номiчного рiвня?
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A. Аптечнi заклади
B.МОЗ України
C. Державний експертний центр
D. Обласнi контрольно-аналiтичнi лабора-
торiї
E. Український фармацевтичний iнститут
якостi

24. В аптеках лiкарськi засоби, що пiдля-
гають ПКО, облiковуються у спецiальних
журналах предметно-кiлькiсного облiку.

Який термiн зберiгання таких документiв?

A. Не менше п’яти рокiв, не враховуючи
поточного
B. Не менше одного року, не враховуючи
поточного
C. Не менше двох рокiв, не враховуючи
поточного
D. Не менше чотирьох рокiв, не враховую-
чи поточного
E. Зберiгання не обов’язкове
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1. Реклама, паблiк рiлейшнз, особистий
продаж та стимулювання збуту є основни-
ми елементами маркетингових комунiка-
цiй. Який елемент системи маркетингових
комунiкацiй реалiзується при просуван-
нi товару, який перебуває на етапi спаду
(життєвий цикл продукцiї)?

A. Стимулювання збуту
B. Особистий продаж
C. Реклама
D. Паблiк рiлейшнз
E. -

2.Ефективна дiяльнiсть фармацевтичного
пiдприємства ”Дарниця” можлива на базi
науково-технiчного прогресу, який реалi-
зується у формi iнновацiй. Що належить
до продуктових iнновацiй?

A. Створення та випуск оригiнальних
лiкарських засобiв
B. Запровадження нових технологiй
C. Засвоєння нових ринкiв
D. Покращення умов роботи персоналу
E. Рацiоналiзацiя iнформацiйних потокiв

3. Вкажiть основнi елементи комплексу
маркетингу:

A. Товар, цiна, мiсце продажу, просування
B. Товар, ринок, споживач
C. Цiна, товар, ринок
D. Виробник, споживач, товар
E. Виробник, товар, споживач, просування

4. Виробниче парфумерно-косметичне
пiдприємство здiйснює комплекс мар-
кетингових заходiв, направлених на ви-
значення характерних особливостей сво-
го товару порiвняно з аналогiчними
товарами-конкурентами. Зазначенi дiї ма-
ють назву:

A. Позицiювання товару
B. Сегментування ринку
C. Цiнова полiтика
D. Комплекс маркетингу
E. Маркетинговi дослiдження

5. У практицi мiжнародної торгiвлi iснує
поняття товарного демпiнгу - продаж зна-
чних за обсягом партiй товару за демпiн-
говими цiнами, тобто:

A. Цiнами суттєво нижчими, нiж у звичай-
них комерцiйних операцiях
B. Цiнами суттєво вищими, нiж у звичай-
них комерцiйних операцiях
C. Пiльговими
D. Регiональними
E. Трансфертними

6. Споживачами препарату ”Корвалтаб”
є люди середнього вiку з рацiональним
ставленням до придбання лiкарських за-
собiв. За якими принципами здiйснено се-
гментацiю ринку?

A. Соцiально-демографiчним i психографi-
чним
B. Поведiнковим
C. Психографiчним
D. Територiальним
E. Психографiчним i поведiнковим

7. Керiвник аптеки у своїй роботi надає
пiдлеглим самостiйнiсть у роботi, вiдпо-
вiдно до їх квалiфiкацiї та функцiй, залу-
чає працiвникiв до пiдготовки та прийнят-
тя управлiнських рiшень. Вкажiть, який
стиль управлiння керiвника аптеки:

A. Демократичний
B. Авторитарний
C. Лiберальний
D. Бюрократичний
E. -

8. До якої змiнної внутрiшнього середови-
ща аптеки ”Провiзор” вiдносять спосiб пе-
ретворення вхiдних матерiалiв (лiкарськi
засоби у виглядi ”ангро”) на кiнцевий про-
дукт або послугу (готовi лiкарськi фор-
ми)?

A. Технологiї
B. Цiлi
C. Завдання
D. Структура
E. Люди (кадри)

9. Яка функцiя управлiння полягає у
встановленнi постiйних i тимчасових
взаємозв’язкiв мiж усiма пiдроздiлами
парфумерно-косметичної фабрики ”Гер-
бера”, визначення порядку та умов її фун-
кцiонування?

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

10. Завiдувач аптеки ”Фармсвiт” контро-
лює вiдповiднiсть квалiфiкацiї працiвни-
кiв займанiй посадi за критерiями: проду-
ктивнiсть працi, здатнiсть до постiйного
вдосконалення професiйних навичок, ко-
мунiкатинiвсть. Який вид ресурсiв контро-
люється?

A. Трудовi
B. Матерiальнi
C. Iнформацiйнi
D. Фiнансовi
E. -

11. Визначте вид пiдприємницької дiяль-
ностi фармацевтичного пiдприємства,
якщо визначальну роль у нiй вiдiграє ви-
робництво лiкiв, а збут продукцiї є друго-
рядним:
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A. Виробнича дiяльнiсть
B. Страхова дiяльнiсть
C. Фiнансова дiяльнiсть
D. Консалтингова дiяльнiсть
E. Лiзингова дiяльнiсть

12. Фармацевтична корпорацiя ”Арте-
рiум” для створення власного позитивно-
го iмiджу бере участь у регiональнiй про-
грамi боротьби з раком молочної залози.
Який елемент маркетингових комунiкацiй
використовує ця фармацевтична фiрма?

A. Паблiк рiлейшнз
B. Стимулювання збуту
C. Мерчендайзинг
D. Реклама
E. Прямий маркетинг

13. Працiвники вiддiлу маркетингу
фармацевтичного пiдприємства ”КВЗ”
надали керiвництву рекомендацiї про до-
цiльнiсть освоєння нових ринкiв з метою
забезпечення зростання продажiв. Яку
стратегiю розвитку товару/ринку, згiдно
з матрицею Ансоффа, було вибрано?

A. Розширення меж ринку (розвиток рин-
ку)
B. Глибоке проникнення на ринок
C. Розвиток товару
D. Диверсифiкацiя
E. Диференцiацiя

14. Фахiвцями вiддiлу маркетингу виро-
бничого пiдприємства ”Арома” проведено
маркетинговий контроль роботи за попе-
реднiй перiод i розроблено маркетингову
програму подальшої дiяльностi. Назвiть
функцiю маркетингу, яка реалiзується у
даному випадку:

A. Управлiння та контроль
B. Аналiтична
C. Виробнича
D. Збутова
E. Комунiкативна

15. За результатами вивчення ринку кре-
мiв для дiтей встановлено наявнiсть не-
задоволеної потреби у кремах з проти-
запальним ефектом. Назвiть вид мар-
кетингу, який доцiльно використовувати
парфумерно-косметичнiй фабрицi у своїй
дiяльностi:

A. Маркетинг, орiєнтований на споживача
B. Маркетинг промислових товарiв
C. Торговий маркетинг
D. Маркетинг iдей суспiльного характеру
E. Пiдтримуючий маркетинг

16. За результатами аналiзу ринку вста-
новлено, що обсяги продажiв крему для
обличчя пiдприємства ”Роза” збiльшую-
ться, розширюється коло споживачiв,
прибуток зростає. Вкажiть стадiю жит-

тєвого циклу для даного товару:

A. Стадiя зростання
B. Стадiя впровадження
C. Стадiя зрiлостi
D. Стадiя насичення
E. Стадiя спадання

17. Виробниче парфумерно-косметичне
пiдприємство планує розширити асорти-
мент своєї продукцiї за рахунок зубних
паст. До якого виду товарiв за характером
кiнцевого використання належать зубнi
пасти?

A. Товар iндивiдуального споживання
B. Товар виробничого призначення
C. Товар попереднього вибору
D. Товар пасивного попиту
E. Товар тривалого використання

18. Стратегiя цiноутворення з орiєнтацiєю
виключно на витрати парфумерно-
косметичного пiдприємства базується на
такому методi цiноутворення:

A. Витратний (собiвартiсть плюс прибу-
ток)
B. Метод на основi споживчої цiнностi
товару
C. Метод на основi реальної вартостi
D. Метод поточних цiн
E. Метод тендерного цiноутворення

19. Фармацевтична оптова фiрма для сти-
мулювання збуту надає своїм покупцям
знижки. Як називається знижка, яка нада-
ється постiйним представникам або збуто-
вим посередникам?

A. Дилерська
B. Експортна
C. Сезонна
D. Прогресивна
E. Проста (загальна)

20. Пiд час проведення маркетингового
дослiдження шляхом анкетування з’ясо-
вувалося ставлення лiкарiв-дерматологiв
до лiкарських засобiв для мiсцевої тера-
пiї дерматозiв. Який метод маркетингових
дослiджень використовувався?

A. Опитування
B. Панель
C. Експеримент
D. Спостереження
E. Кабiнетнi дослiдження

21. Провiзор-косметолог добровiльно взя-
ла на себе бiльшу вiдповiдальнiсть, нiж
визначено її посадовою iнструкцiєю. До
її думки прислухаються колеги, а її дiї ве-
дуть за собою iнших до вирiшення конкре-
тних питань. Проте вона не є керiвником
аптеки. Вкажiть статус зазначеної особи:



Менеджмент та маркетинг у фармацiї та парфумерно-косметичнiй галузi 20

A. Неформальний лiдер
B. Керiвник вiддiлу
C. Формальний лiдер
D. Формальний керiвник
E. -

22. Виробнича фармацевтична фiрма ”Вi-
ола” формує групи маркетологiв та їх
керiвникiв, що вiдповiдають за окремi
групи товарiв (лiкувальної косметики та
ЛЗ). При цьому вони здiйснюють однаковi
функцiї: вивчення ринку, збут, просування.
Вкажiть, на яку модель органiзацiї марке-
тингу орiєнтується фiрма:

A. Товарна
B. Регiональна
C. Функцiональна
D. Сегментна
E. Комбiнована (матрична)

23. Фармацевтична фiрма ”Крiомед” спе-
цiалiзується на виготовленнi лiкарських
засобiв на рослиннiй основi. Керiвництво
фiрми прийняло рiшення розширити сфе-

ри дiяльностi i розпочати виробництво ко-
сметичних засобiв. Яку стратегiю розви-
тку обрала фiрма?

A. Диверсифiкацiї
B. Модернiзацiї
C. Iнвестування
D. Виживання
E. Стабiльностi

24. Оптова фармацевтична фiрма ”Вiтал-
плюс” постачає ЛЗ в аптеку ”Медiкус”
зi знижкою та з вiдтермiнуванням плате-
жiв. Яку складову системи маркетингових
комунiкацiй використовує оптова фарма-
цевтична фiрма?

A. Стимулювання збуту, спрямоване на
фармацевтичних посередникiв
B. Стимулювання збуту, спрямоване на
споживачiв
C. Стимулювання збуту, спрямоване на
власний персонал
D. Персональний продаж
E. Паблiсiтi
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1. Вiдвар з листя брусницi використо-
вують як антисептичний, дiуретичний та
протизапальний засiб. Це обумовлено на-
явнiстю:

A. Фенологлiкозидiв
B. Серцевих глiкозидiв
C. Дубильних речовин
D. Флавоноїдiв
E. Сапонiнiв

2. Рiдкий екстракт родiоли рожевої, який
мiстить салiдрозид, використовується як
тонiзуючий та адаптогенний засiб. Це об-
умовлено наявнiстю у ньому:

A. Фенолоспиртiв
B. Алкалоїдiв
C. Вiтамiнiв
D. Полiсахаридiв
E. Флавоноїдiв

3. Для iдентифiкацiї серцевих глiкозидiв
використовують кольоровi реакцiї, УФ-
, IЧ-, мас-спектроскопiю. Для виявлення
стероїдного ядра використовують:

A. Реакцiю Лiбермана-Бурхарда
B. Реакцiю Борнтрегера
C. Реакцiю Легаля
D. Реакцiю Келлера-Кiлiанi
E. Реакцiю Раймонда

4. При фiтохiмiчному дослiдженнi коре-
нiв проведено реакцiю Молiша (з α-
нафтолом i концентрованою сульфатною
кислотою), в результатi якої спостерiгали
червоно-фiолетове забарвлення. Реакцiя
з розчином Люголя дала негативний ре-
зультат. Про наявнiсть якої речовини свiд-
чать результати виконаних реакцiй?

A. Iнулiну
B. Крохмалю
C. Сахарози
D. Рутину
E. Ментолу

5. Бiологiчно активнi речовини
Helichrysum arenarium, посилюють секре-
цiю шлунка i пiдшлункової залози, вико-
ристовуються як жовчогiнний засiб. Яку
групу БАР мiстить дана рослина?

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

6. Вкажiть лiкарську рослинну сировину,
яку збирають навеснi в перiод сокоруху:

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

7. Панти є сировиною тваринного похо-
дження i використовуються для виготов-
лення адаптогенних ЛЗ. Вони є:

A. Молодими рогами оленiв
B. Залозами внутрiшньої секрецiї свiй-
ських тварин
C. Прiсноводною губкою з родини кишко-
вопорожнинних
D. Отруйними залозами бджiл
E. Копитами оленiв

8. Чемеричну воду використовують як
протипаразитарний засiб. Якi БАР з коре-
невищ з коренями чемерицi обумовлюють
цей ефект?

A. Стероїднi алкалоїди
B. Тропановi алкалоїди
C. Пуриновi алкалоїди
D. Iзохiнолiновi алкалоїди
E. Iндольнi алкалоїди

9. Комплексний препарат ”Ротокан” за-
стосовується як протизапальний, реге-
неративний, антибактерiальний та гемо-
статичний засiб. До його складу входить
спиртовий екстракт:

A. Ромашки лiкарської квiток
B. Материнки звичайної трави
C. М’яти перцевої листя
D. Чебрецю плазкого трави
E. Шавлiї лiкарської листя

10. Вкажiть видiлений з ефiрної олiї моно-
циклiчний монотерпеноїд, який викори-
стовується в складi лiкарських препаратiв
як заспокiйливий, болетамувальний, спа-
змолiтичний та антисептичний засiб:

A. Ментол
B. Камфора
C. Тимол
D. Ванiлiн
E. Анетол

11. Для збудження апетиту i покращення
травлення пацiєнтовi призначили настiй з
ЛРС, що вмiщує секоiридоїд еритроцента-
урин. Вкажiть дану ЛРС:

A. Трава золототисячника
B. Кореневища з коренями валерiани
C. Листки бобiвника трилистого
D. Листки подорожника великого
E. Кора калини

12. Для виготовлення косметичних засо-
бiв, що мають пом’якшувальну та зволо-
жувальну дiю на шкiру, часто використо-
вують рослини, якi мiстять:
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A. Слиз
B. Алкалоїди
C. Серцевi глiкозиди
D. Флавоноїди
E. Лектини

13. У разi вiдсутностi в аптецi листя му-
чницi провiзор може рекомендувати ли-
стя брусницi. Препарати брусницi мають
менш виражену i м’якшу дiуретичну дiю,
нiж препарати мучницi, оскiльки мiстять
менше:

A. Арбутину i дубильних речовин
B. Кверцетину i фурокумаринiв
C. Салiдрозиду та iридоїдiв
D. Розавiну i ефiрної олiї
E. Тирозолу i сапонiнiв

14. Сапонiни i пил сировини, яка мiстить
сапонiни, мають подразнювальну дiю на
слизовi оболонки очей, носа, порожнини
рота. При роботi з якою сировиною слiд
дотримуватися технiки безпеки?

A. Кореневища та коренi синюхи
B. Коренi кульбаби
C. Коренi вовчуга
D. Кореневища змiйовика
E. Коренi алтеї

15. Пiд час практичного заняття студент
проводить гiстохiмiчну реакцiю виявлен-
ня крохмалю в коренях алтеї. Вкажiть,
який реактив використовує студент:

A. Реактив Люголя
B. Реактив Шталя
C. Реактив Драгендорфа
D. Розчин алюмiнiю (III) хлориду
E. Реактив Вагнера

16. При проведеннi макроскопiчного ана-
лiзу грудного збору з ЛРС виявлено фра-
гменти листкiв, в яких верхня сторона го-
ла, темно-зеленого кольору, а нижня з гу-
стим бiло-повстистим опушенням, смак
слизистий. Вкажiть, якому компоненту
збору належать такi ознаки:

A. Folia Farfarae
B. Herba Origani
C. Herba Serpylli
D. Folia Plantaginis majoris
E. Folia Primulae veris

17. Пiд час встановлення тотожностi ком-
понентiв проносного збору проведено гi-
стохiмiчну реакцiю з 5% розчином лугу,
внаслiдок чого утворилося червоне за-
барвлення. Присутнiсть якого компоненту
збору пiдтверджує дана реакцiя?

A. Cortex Frangulae
B. Folia Urticae dioicae
C. Herba Millefolii
D. Folia Salviae
E. Fructus Coriandri

18. На аналiз потрапила сировина.
Листки: шкiрястi, голi, сiрувато-зеленi,
видовжено-елiптичнi, на обох поверхнях
дрiбнi темно-коричневi плями, мають аро-
матний запах цинеолу. Вкажiть дослiджу-
вану ЛРС:

A. Folia Eucalypti
B. Folia Salviae
C. Folia Uvae-ursi
D. Folia Menthae piperitae
E. Folia Melissae

19. На аналiз до фармацевтичного пiд-
приємства надiйшла партiя ЛРС - кора.
Внаслiдок проведеної гiстохiмiчної реак-
цiї з 1% розчином залiзо-амонiйних галу-
нiв утворилося чорно-зелене забарвлення.
Вкажiть, яка ЛРС поступила на аналiз:

A. Cortex Quercus
B. Cortex Frangulae
C. Cortex Viburni
D. Cortex Salicis albae
E. Cortex Chinae

20. На практичному заняттi пiд час вив-
чення ЛРС, що мiстить сесквiтерпеноїди,
студенти методом перегонки з водяною
парою отримали ефiрну олiю синього ко-
льору. Вкажiть ЛРС, з якої отримували
ефiрну олiю:

A. Flores Chamomillae
B. Folia Menthae
C. Herba Origani
D. Fructus Foeniculi
E. Gemmae Betulae

21. Пiд час проведення мiкроскопiчного
аналiзу дослiджуваної ЛРС встановлено
наступнi дiагностичнi ознаки: клiтини епi-
дерми видовженi, прямостiннi, тетрацитнi
продихи, включення пучкiв рафiд та сти-
лоїдiв. Вкажiть дослiджувану ЛРС:

A. Folia Convallariae
B. Folia Eucalypti
C. Folia Uvae-ursi
D. Folia Menthae piperitae
E. Folia Farfarae

22. З трави мачка жовтого виготовляють
лiкарськi препарати, якi мають протика-
шльову активнiсть. Вкажiть групу БАР
трави мачка жовтого, якi обумовлюють їх
фармакологiчну дiю:

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