ТЕСТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК
З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП У ФАРМАЦІЮ»
1. Укажіть частоту проведення вологого прибирання підлоги у виробничих
приміщеннях аптек?
A. Не рідше 1 разу за зміну
B. Не рідше 1 разу в тиждень
C. Не рідше 1 разу в 10 днів
D. Не рідше 1 разу в 5 днів
E. Не рідше 1 разу в 3 дні
2. Як часто повинен проводитися в аптеці санітарний день?
A. Не рідше 1 разу на місяць
B. Не рідше 1 разу на тиждень
C. Не рідше 1 разу у 3 дні
D. Не рідше 1 разу у 10 днів
E. Не рідше 1 разу у 5 днів
3. Суб'єкт підприємницької діяльності вирішив відкрити аптечний пункт. Для
цього попередньо домовився з керівництвом ЛПЗ про можливості надання
приміщення в оренду. Якою повинна бути мінімальна площа орендованого
приміщення?
A. 15 кв.м.
B. 18 кв.м.
C. 8 кв.м.
D. 10 кв.м.
E. 12 кв.м.
4. Аптека
здійснює
приготування
внутрішньоаптечних
заготівель,
напівфабрикатів і концентратів. Для цього аптека повинна мати лiцензiю на
право
A. Роздрiбної торгiвлi i виготовлення лiкiв
B. Виробництва i оптової реалізації лiкарських засобiв
C. Оптової реалiзацiї лiкарських засобiв
D. Роздрiбної i оптової реалізації ЛЗ
5. Продаж ЛЗ і товарів аптечного асортименту населенню для особистого
некомерційного використання здійснюється за ліцензією на право:
A. Виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки
B. Оптової торгівлі ЛЗ
C. Виробництва ЛЗ
D. Роздрібної торгівлі ЛЗ
E. Роздрібної й оптової торгівлі ЛЗ
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До штату аптеки входять працівники з різною освітою. Це залежить від вимог,
які висуваються до певної посади. Хто має право займати посаду завідуючого
рецептурно-виробничого відділу?
A. Провізор.
B. Фармацевт.
C. Санітарка.
D. Фасувальник.
E. Адміністратор.
7. Санітарно-просвітницька робота може бути активною і пасивною. Вкажіть
пасивні форми санітарно-просвітницької роботи
A. статті
B. бесіди
C. виступи
D. лекції
E. доповіді
8. У науково-практичній діяльності використовують різні види назв лікарських
засобів. Як називається лікарська речовина, рекомендована ВООЗ, прийнята для
використання у всьому світі?
A. Міжнародна непатентована назва
B. Хімічна назва
C. Торгова назва
D. Оригінальна назва
E. Комерційна назва
9. Хто відповідає за здоров'я пацієнта у практиці відповідального самолікування?
A. Пацієнт
B. Лікар
C. Фармацевт
D. Виробник препарату
E. Керівник аптеки
10. Яка з наведених нижче фармакотерапевтичних вимог дозволяє віднести препарат
до категорії безрецептурних?
A. ЛЗ не завдає прямої або непрямої шкоди здоров'ю
B. ЛЗ повинен застосовуватися тільки в стаціонарі
C. ЛЗ містить речовини, активність і побічні дії яких потребують додаткових
досліджень
D. ЛЗ, застосування якого вимагає виписки рецепта
E. ЛЗ, що має обмежений досвід використання
6.
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11. Наявність на ринку безрецептурних препаратів є необхідною умовою
концепції
A. Рецептурного відпуску
B. Відповідального самолікування
C. Медичного страхування
D. Реімбурсації
E. Медичної допомоги
12. В аптеці виготовляються екстемпоральні препарати. Як називається відділ
аптеки, який здійснює виготовлення, контроль якості та відпуск ЛЗ за
рецептами лікарів та вимогами ЛПЗ?
A. Рецептурно-виробничий відділ.
B. Відділ запасів.
C. Відділ безрецептурного відпуску.
D. Відділ готових лікарських форм.
E. Відділ оптики.
13. Яка група дітей за віком у випадку амбулаторного лікування одержує ліки
безоплатно?
A. До 6 років
B. Від 3 до 6 років
C. До 3 років
D. До 16 років
E. До 10 років
14. Аптека здійснює лікарське забезпечення різних категорій хворих. Яка група
дітей за віком у разі амбулаторного лікування отримує ЛЗ з оплатою 50%?
A. Від 3 до 6 років.
B. До 1 року.
C. До 3 років.
D. Від 9 до 12 років.
E. Від 12 до 15 років.
15. Загальні правила виписування рецептів амбулаторним хворим регла-ментуються
МОЗ України. На якій формі рецептурного бланку виписуються психотропні
речовини в суміші з індиферентними речовинами?
A. Форма №3.
B. Форма №1.
C. Форма №1 у двох екземплярах.
D. Відпускається без рецепта.
E. Форма №3 та форма №1.
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16. Відповідно до законодавства відпуск ЛЗ здійснюється лише через аптеки та їх
структурні підрозділи. Вкажіть, на які ЛЗ забороняється виписувати рецепти
відповідно до наказу МОЗ України №360:
A. ЛЗ, які використовуються для наркозу
B. Наркотичні лікарські засоби
C. Психотропні речовини
D. Прекурсори
E. Отруйні засоби
17. В аптеку надійшов рецепт, оформлений з порушенням вимог. Дії провізора
A. Погасити рецепт штампом "Рецепт недійсний" і повернути хворому
B. Надати хворому копію рецепта
C. Зареєструвати рецепт у відповідному журналі і відпустити ЛЗ хворому
D. Відпустити лікарський засіб
E. Повідомити завідувачеві аптекою
18. Воду для ін'єкцій одержують із питної води або води очищеної шляхом
дистиляції. Одержання води для ін'єкцій проводиться:
A. В окремій кімнаті асептичного блоку
B. В асистентській кімнаті
C. У мийній
D. У рецептурному відділі
E. У торговельному залі
19. Працівники аптек повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам. Хто
має право обіймати посаду зав. рецептурно-виробничого відділу
A. Фасувальник
B. Фармацевт
C. Санітарка
D. Провізор
E. Адміністратор
20. В аптеку надійшов рецепт для онкологічного хворого, що містить наркотичний
ЛЗ у чистому виді. На яких рецептурних бланках повинен бути виписаний
рецепт?
A. Ф-3 і Ф-1
B. Ф-3
C. Ф-1 в 2-х екземплярах
D. Ф-3 в 2-х екземплярах
E. Ф-1
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21. На рецептурному бланку №1 може бути виписано від 1 до 3 найменувань
лікарських засобів. В якому випадку дозволяється виписувати на рецептурному
бланку №1 три найменування:
A. Призначення рецептурних препаратів за повну вартість.
B. Призначення ЛЗ пільговим категоріям населення.
C. Виписування ЛЗ, що підлягають предметно-кількісному обліку.
D. Призначення ЛЗ, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.
E. Призначення ЛЗ на безоплатних умовах.
22. У відділ ГЛЗ аптеки № 1 надійшов рецепт на краплі в ніс "Фармазолін" для
дитини 2,8 років. Укажіть, по якій вартості буде відпущений ЛЗ?
A. Безоплатно
B. З оплатою 50 % їхньої вартості
C. За повну вартість
D. З оплатою 30%
E. З оплатою 70 % їхньої вартості
23. Вкажіть термін дії рецептів, виписаних на спеціальних бланках форми Ф3
A. 10 днів
B. 5 днів
C. 7 днів
D. 30 днів
E. 1 місяць
24. В аптеці щоденно виготовляється певний перелік екстемпоральних препаратів.
Як називається відділ аптеки, який здійснює виготовлення, контроль якості та
відпуск лікарських засобів за індивідуальними рецептами лікарів та вимогами
лікувально-профілактичних закладів?
A. Рецептурно-виробничий відділ.
B. Відділ запасів.
C. Відділ безрецептурного відпуску.
D. Відділ готових лікарських форм.
E. Відділ оптики.
25. Аптека здійснює лікарське забезпечення різних категорій хворих. Яка група з
перерахованих у разі амбулаторного лікування отримує ЛЗ з оплатою 50%
A. Інваліди 1 та 2 групи за загальним захворюванням
B. Хворі на цукровий діабет
C. Хворі на СНІД
D. Хворі на онкологічні захворювання
E. Діти-інваліди віком до 16 років
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26. За певним переліком груп населення та категорій захворювання лікарські засоби
відпускаються безкоштовно та пільгово. Який строк дії безоплатних та пільгових
рецептів?
A. 1 місяць
B. 2 місяці
C. 6 місяців
D. 1 рік
E. 5 років
27. Лікар виписав рецепт на ЛЗ, вартість якого підлягає державному
відшкодуванню. Який термін зберігання такого рецепту в аптеці?
A. три роки
B. два роки
C. один рік
D. п’ять років
E. десять років
28. Аптека здійснює лікарське забезпечення хворих на пільгових та безоплатних
засадах. Вкажіть, при якому захворюванні у разі амбулаторного лікування
дозволяється відпускати ліки безоплатно?
A. Цукровий діабет
B. Головний біль
C. Застуда
D. Біль у м’язах
E. Порізи та садна
29. Основним підрозділом аптеки з правом виготовлення ліків є рецептурновиробничий відділ. Що з перерахованого належить до його функцій:
A. Прийом рецептів від амбулаторних хворих
B. Визначення поточної потреби аптеки в ЛЗ
C. Приймання товару від постачальників
D. Систематична робота з товарними запасами
E. Відпуск товарів дрібно роздрібній мережі
30. Аптека здійснює діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних)
ЛЗ. Укажіть умови зберігання журналів (книг), у яких здійснюється їх облік
A. 5 років не враховуючи поточного
B. 7 років
C. 3 роки
D. 10 років
E. 2 роки, не враховуючи поточного
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31. Вкажіть орган, який здійснює державний контроль якості лікарських засобів
під час оптової та роздрібної торгівлі:
A. Місцеві органи самоврядування
B. Кабінет Міністрів України
C. Державна санітарно-епідеміологічна служба
D. Державна служба України з лікарських засобів
E. Національна академія медичних наук України
32. Аптека
здійснює
виготовлення
екстемпоральних
ЛЗ.
Які
види
внутрішньоаптечного контролю є обов'язковими?
A. Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску, опитувальний
B. Письмовий, опитувальний, контроль при відпуску
C. Письмовий, якісний, кількісний аналіз
D. Письмовий, фізичний, хімічний
E. Письмовий, контроль при відпуску
33. Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Яка з них потребує проведення
повного хімічного контролю?
A. Очні краплі атропіну сульфату
B. Розчин калію броміду
C. Порошки з вітамінами
D. Мазь іхтіолова
E. Паста саліцилова
34. В уповноваженої особи виникли сумніви щодо якості лікарських засобів. Вона
відбирає зразки засобів та направляє їх у територіальну інспекцію. Що роблять з
цією партією ЛЗ в аптеці?
A. Утилізують
B. Знищують
C. Поміщають у карантин
D. Передають в реалізацію
35. Вкажіть, ліцензіат зобов'язаний вилучити з продажу, відповідно ідентифікувати
та розмістити у карантинних зонах такі лікарські засоби:
A. фальсифіковані лікарські засоби
B. зареєстровані лікарські засоби
C. якісні лікарські засоби
D. дозволені до реалізації лікарські засоби
E. лікарські засоби без ушкоджень
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36. Хто з працiвникiв аптеки несе вiдповiдальнiсть за функцiонування системи
забезпечення якостi фармацевтичної продукцiї, здiйснює вхiдний контроль
якостi медикаментiв, веде реєстр ЛЗ та ВМП, оформляє висновок про результати
вхiдного контролю якостi серiй ЛЗ?
A. Уповноважена особа
B. Завiдувач аптеки
C. Завiдувач вiддiлу запасiв
D. Завiдувач вiддiлу приймання
E. Провiзор-аналiтик
37. Провізор, що відпускає екстемпоральні ліки, проводить один з видів
внутрішньоаптечного контролю їх якості. Який контроль він проводить?
A. Опитувальний
B. контроль при відпуску
C. фізичний
D. повний хімічний
E. письмовий
38. Відповідно до чинного законодавства існує шість видів внутрішньоаптечного
контролю. Який з них передбачає перевірку дотримання технології
приготування, правильності проведених розрахунків:
A. Письмовий.
B. Органолептичний.
C. Фізичний.
D. Контроль при відпуску.
E. Хімічний.
39. Відповідно до чинного законодавства існує шість видів внутрішньоаптечного
контролю. Який з них полягає у перевірці загальної маси або об’єму
екстемпоральних лікарських засобів:
A. Фізичний
B. Письмовий
C. Органолептичний
D. Контроль при відпуску
E. Опитувальний.
40. Одним із видів внутрішньоаптечного контролю є хімічний. Що з перерахованого
підлягає обов’язковому повному хімічному контролю:
A. Ін’єкційні ЛЗ до та після стерилізації
B. Готові лікарські засоби
C. Настої та відвари
D. Емульсії та суспензії
E. Пілюлі та супозиторії
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41. Аптечні заклади повинні забезпечувати проведення вхідного контролю якості
ЛЗ. Який вид контролю застосовує уповноважена особа під час огляду товару:
A. візуальний
B. опитувальний
C. хімічний
D. контроль при відпуску
E. лабораторний
42. Вкажіть, як називається препарат, що не пройшов процедуру державної
реєстрації у відповідних органах і не внесений до Державного реєстру ЛЗ?
A. Незареєстрований
B. Фальсифікований
C. Контрафактний
D. Неякісний
E. Субстандартний
43. Внутрішньоаптечному контролю якості підлягають всі екстемпоральні ліки.
Який з видів контролю полягає в ідентифікації й визначенні кількісного вмісту
речовин у складі лікарської форми:
A. Хімічний контроль
B. Фізичний контроль
C. Органолептичний контроль
D. Контроль при відпуску
E. Письмовий контроль
44. Внутрішньоаптечному контролю якості підлягають всі екстемпоральні ліки.
Який з видів контролю полягає в перевірці зовнішнього вигляду (кольору,
запаху, однорідності змішування) лікарської форми:
A. Органолептичний контроль
B. Фізичний контроль
C. Хімічний контроль
D. Контроль при відпуску
E. Письмовий контроль
45. Визначте, який з відділів аптеки займається прийомом товару по кількості і
якості, зберіганням та відпуском іншим відділам аптеки:
A. Відділ запасів
B. Рецептурно-виробничий відділ
C. Відділ готових лікарських форм
D. Відділ безрецептурного відпуску
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46. В аптеці проводиться перевірка дотримання ліцензійних умов. Вкажіть
мінімальну загальну площу приміщень для зберігання ЛЗ
A. не менше 10 м2
B. 15 м2
C. 25 м2
D. 35 м2
E. не регламентується
47. У приміщеннях для зберігання товарів аптечного асортименту повинна
підтримуватись певна температура і вологість повітря. На якій висоті від
підлоги повинні розміщуватися термометри і гігрометри ?
A. 1,5-1,7 м.
B. 1 м.
C. 1-1,3 м.
D. 1,2-1,4 м.
E. 2 м.
48. Гумові вироби зберігають в місці, захищеному від світла, нагрівальних
приладів, плинного повітря, використовуючи повністю весь обсяг приміщень.
Вкажіть допустиму температуру та відносну вологість повітря для зберігання.
A. 0 - 200С, не менше 65%
B. 15-200С, не більше 65%
C. 8-100С, не більше 55%
D. 18-230С, не більше 60%
E. 10-150С, не менше 40%
49. Вкажіть метод, який використовується для знищення неякісних лікарських
засобів у вигляді рідин (розчини, суспензії, сиропи тощо)
A. метод розведення водою та злив до комунального колектора
B. інкапсуляція
C. інертизація
D. високотемпературне спалення
E. автоклавування
50. Легкозаймисті речовини зберігаються у щільно закупореній, міцній скляній або
металічній тарі для запобігання випаровування рідини. Вкажіть ступінь
заповнення тари.
A. не більше 90 % об’єму
B. не більше 95 % об’єму
C. не більше 80 % об’єму
D. не більше 85 % об’єму
E. не більше 75 % об’єму
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51. В примiщеннях для зберiгання лiкарських засобiв повинна пiдтримуватись певна
температура i вологiсть повiтря. Вкажiть перiодичнiсть перевірки
температурного режиму та вологостi повiтря:
A. 2 рази на добу
B. 1 раз на добу
C. 3 рази на добу
D. 4 рази на добу
E. 1 раз на тиждень
52. Лiкарськi засоби аптека отримує з аптечного складу. З яким залишковим
термiном придатностi повиннi вiдпускатися лiки, що не потребують
особливих умов зберiгання?
A. 60%
B. 40%
C. 50%
D. 20%
E. 10%
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