1. Хiмiк ВТК Фармацевтичного підприємства може підтвердити у препараті, що
мiстить ферум (II), наявнiсть останнього реакцією з:
+Калiю фероцiанiдом Fe (III)
Калiю цiанiдом
Калiю хлоридом
Калiю тiоцiанатом
Калiю бромiдом
2. Провiзор-аналiтик аптеки проводить iдентифiкацiю оксацилiну натрiєвої солi. У
якостi реактивiв вiн використовує розчин гiдроксиламiну солянокислого у
присутності розчину натрiю гiдроксиду i розчин купруму нiтрату. Який структурний
фрагмент молекули препарату виявляється за допомогою даних реагентiв?
+Бета-лактамний цикл
Тiазолiдиновий цикл
Iзоксазольний цикл
Фурановий цикл
Тiадiазольний цикл
3. Анестезин відноситься до речовин з мiсцевоанестезуючою активністю i є похідним
такої кислоти:
+Пара-амiнобензойна
Пара-амiносалiцилова
Пара-амiнобензолсульфокислоти
Пара-хлорбензойна
Пара-амiнофталева
4. Згiдно ДФУ, у якостi основного реактиву при випробуванні на граничний вміст
домiшки магнiю хiмiк-аналiтик використовує розчин:
+Гiдроксихiнолiну
Резорцину
Пiридину
Формальдегiду
Бензальдегiду
5. Для iдентифiкацiї стрептоциду, сульфацилу натрiю, норсульфазолу, сульфадимезину слiд провести реакцiю утворення:
+Азобарвника
Мурексиду
Таллейохiну
Флуоресцину
Йодоформу
6. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї глiцерину згiдно ДФУ. Для
визначення неприпустимої домiшки цукрiв вiн використовує свiжоприготований
розчин:
+Мiдi (II) сульфату
Залiза (II) сульфату
Кобальту (II) хлориду
Ртутi (II) нiтрату
Натрiю тiосульфату

7. Провiзор-аналiтик iдентифiкує кислоту салiцилову за утворенням ауринового
барвника червоного кольору. Який реактив вiн додав при цьому?
+Маркi
Фiшера
Неслера
Драгендорфа
Фелiнга
8. До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслiдок чого свiтложовте забарвлення змiнюється на оранжево-жовте. При наступному додаваннi
кислоти хлористоводневої розчин стає знову свiтло-жовтим, а потiм оранжевожовтим. Якi властивостi фтивазиду пiдтверджує дана реакцiя?
+Амфотернi
Окиснювальнi
Кислотнi
Основнi
Вiдновнi
9. Кiлькiсне визначення субстанцiї тимолу, згiдно з вимогами ДФУ, проводять
методом броматометрiї (пряме титрування). Точка еквiвалентностi фiксується за:
+Зникненням рожевого забарвлення
Появою рожевого забарвлення
Появою синього забарвлення
Переходом рожевого забарвлення в фiолетове
Появою осаду синього кольору
10. У субстанцiях Natrii iodidum та Kalii iodidum визначають специфiчну домiшку
тiосульфатiв додаванням розчинiв крохмалю i йоду. Про вiдсутнiсть домiшки
свiдчить:
+Поява синього забарвлення
Поява жовтого забарвлення
Зникнення синього забарвлення
Випадiння бiлого осаду
Знебарвлення розчину
11. Перевiрка зовнiшнього вигляду лiкарської форми, у т.ч. якостi закупорювання, її
кольору, запаху, однорiдностi змiшування, вiдсутностi механiчних домiшок в рiдких
лiкарських формах називається:
+Органолептичний контроль
Опитувальний контроль
Фiзичний контроль
Хiмiчний контроль
Термохiмiчний контроль
12. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї глiцерину згiдно вимог ДФУ. Для
визначення домiшки води напiвмiкрометодом у випробуваннi на чистоту вiн
застосовує такий реактив:
+Йодсiрчистий
Бiуретовий
Метоксифенiлоцтової кислоти
Молiбденованадiєвий
Гiпофосфiту

13. Провiзор-аналiтик проводить випробування на вмiст домiшки ацетону та
альдегiдiв у ефiрi для наркозу згiдно вимог ДФУ. Який реактив йому слiд для цього
використати розчин:
+Калiю тетрайодмеркурату лужного
Гiдроксиламiну солянокислого
Калiю гiдроксиду спиртовий
Тетраметиламонiю гiдроксиду розведений
Бета-нафтолу лужний
14. Згiдно вимог ДФУ провiзор-аналiтик проводить кiлькiсне визначення субстанцiї
калiю бромiду методом зворотного аргентометричного титрування (метод Фольгарда)
за присутностi дибутилфталату. Як iндикатор вiн використовує розчин:
+Феруму (III) амонiю сульфату (залiзоамонiйний галун)
Калiю хромату
Тропеолiну 00
Протравного чорного
Фенолфталеїну
15. До приватної аптеки надiйшов для реалiзацiї лiкарський препарат, дiюча речовина
якого має хiмiчну назву 2-хлор-10-(3'-диметиламiнопропiл)-фенотiазину гiдрохлорид.
Вкажiть цей лiкарський засiб:
+Хлорпромазину гiдрохлорид
Прометазину гiдрохлорид
Трифторперазину гiдрохлорид
Клонiдину гiдрохлорид
Дифенгiдрамiну гiдрохлорид
16. Кiлькiсний вмiст лiдокаїну гiдрохлориду у вiдповiдностi до вимог ДФУ провiзораналiтик визначає методом:
+Алкалiметрiя
Йодометрiя
Броматометрiя
Комплексонометрiя
Цериметрiя
17. Кiлькiсний вмiст теофiлiну у вiдповiдностi з вимогами ДФУ визначають методом
алкалiметрiї за замiсником. Титрантом у цьому методi є розчин:
+Натрiю гiдроксиду
Калiю бромiду
Натрiю едетату
Кислоти хлористоводневої
Амонiю тiоцiанату
18. Провiзор-аналiтик визначає наявнiсть домiшки важких металiв у субстанцiї
кислота салiцилова. У вiдповiдностi до вимог ДФУ для виявлення домiшки важких
металiв вiн має використати такий реактив:
+Тiоацетамiдний
Мiдно-тартратний
Сульфомолiбденовий
Цiанбромiдний
Кислоти метоксифенiлоцтової

19. Для виявлення якого фрагменту молекули у препаратах глiкозидiв серцевої дiї
групи карденолiдiв хiмiк ОТК фармацевтичного пiдприємства проводить реакцiю з
розчином натрiю нiтропрусиду в лужному середовищi?
+П’ятичленний лактонний цикл
Метильна група
Спиртовий гiдроксил
Циклопентанпергiдрофенантрен
Дигiтоксоза
20. Спецiалiст контрольно-аналiтичної лабораторiї виконує експрес аналiз етазолу.
Наявнiсть первинної ароматичної амiногрупи вiн пiдтвердив за допомогою лiгнiнової
проби. Який реактив можна використати у цiй реакцiї?
+Небелений папiр
Бензол
Оцтовий ангiдрид
Пiридин
Хлороформ
21. Якому сульфанiламiдному препарату вiдповiдає хiмiчна назва 2-[п-(о-карбоксибензамiдо)-бензолсульфамiдо]-тiазол?
+Фталазол
Стрептоцид розчинний
Сульфацил-натрiй
Салазопiридазин
Уросульфан
22. Провiзор-аналiтик аналiзує ксероформ. Який з наведених реактивiв вiн може
використати для iдентифiкацiї бiсмуту у складi ксероформу?
+Натрiю сульфiд
Барiю хлорид
Амонiаку гiдроксид
Калiю-натрiю тартрат
Купруму сульфат
23. Для встановлення ідентифікації субстанцiї лiкарської речовини, що мiстить
карбонат-iон, згiдно вимог ДФУ, провiзор-аналiтик має використати наступний
реактив:
+Кислота оцтова розведена
Реактив Неслера
Розчин калiю йодиду
Розчин натрiю гiдроксиду
Розчин натрiю хлориду
24. В контрольно-аналiтичнiй лабораторiї необхiдно здiйснити аналiз препаратiв
гормонiв щитоподiбної залози (тиреоїдин). Аналiтик при їх iдентифiкацiї
зобов’язаний провести реакцiю на:
+Органiчно зв’язаний йод
Ароматичну амiногрупу
Нiтрогрупу
Стероїдний цикл
Складноефiрну групу

25. У молекулi кортизону ацетату мiститься складноефiрна група. Для пiдтвердження
наявностi цiєї групи у лiкарськiй речовинi була використана:
+Гiдроксамова проба
Реакцiя Вiталi-Морена
Реакцiя з оксалатом амонiю
Мурексидна проба
Реакцiя з бромною водою
26. Провiзор-аналiтик КАЛ проводить iдентифiкацiю лiкарської речовини. За
вимогами ДФУ пiд час проведення iдентифiкацiї iонiв арсену використовується
розчин:
+Гiпофосфiту
Калiю йодовiсмутату
Натрiю гiдроксиду
Тiоацетамiду
Альфа-нафтолу
27. Провiзор-аналiтик пiдтверджує наявнiсть складноефiрної групи у лiкарськiй
речовинi «Кальцiю пангамат» реакцiєю утворення:
+Забарвленого гiдроксамату
Йодоформу
Маслянистого осаду
Мурексиду
Бiлого осаду
28. У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї виконують аналiз лiкарської речовини з
групи алкалоїдiв. Який з наведених лiкарських засобiв дає позитивну реакцiю ВiталiМорена?
+Скополамiну гiдробромiд
Платифiлiну гiдротартрат
Хiнiну сульфат
Папаверину гiдрохлорид
Морфiну гiдрохлорид
29. Провiзор-аналiтик дослiджує субстанцiю папаверину гiдрохлориду. За допомогою
якого реактиву можна пiдтвердити наявнiсть хлорид-iону в дослiджуванiй субстанцiї?
+Аргентуму нiтрат
Натрiю гiдроксид
Магнiю сульфат
Кальцiю хлорид
Цинку оксид
30. Пiдтвердити наявнiсть нiтрогрупи у структурi левомiцетину можна після
вiдновлення нiтрогрупи до аміногрупи за допомогою реакцiї утворення:
+Азобарвника
Гiдроксамату
Тiохрому
Флуоресцеїну
Таллейохiнiну

31. Аналiтик контрольно-аналiтичної лабораторiї виконує експрес-аналiз натрiю параамiносалiцилату. Наявнiсть фенольного гiдроксилу пiдтверджується реакцiєю з
розчином:
+FeCl3
NH3
AgNO3
K3[Fe(CN)6]
Концентрованої HNO3
32. На аналiз одержано речовину, що має хiмiчну назву 5-нiтро-8-гiдроксихiнолiн.
Якiй лiкарськiй речовинi вiдповiдає ця назва?
+Нiтроксолiн
Хiнгамiн
Нiтрофурантоїн
Нiтразепам
Хiноцид
33. На наявнiсть якої аналiтико-функцiональної групи в молекулi глюкози вказує
утворення цегляно-червоного осаду при взаємодiї розчину субстанцiї з мiднотартратним реактивом:
+Альдегiдна
Естерна
Карбоксильна
Кето-група
Амiдна
34. За вимогами ДФУ субстанцiю йоду iдентифiкують за реакцiєю з розчином
крохмалю. Внаслiдок взаємодiї з’являється забарвлення такого виду:
+Синє
Червоне
Жовте
Коричневе
Синьо-зелене
35. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї кислоти аскорбiнової згiдно вимог
ДФУ. Для визначення домiшки кислоти щавлевої вiн використовує розчин:
+Кальцiю хлориду
Натрiю хлориду
Натрiю гiдрокарбонату
Натрiю сульфату
Натрiю тiосульфату
36. Для iдентифiкацiї натрiю цитрату проводять реакцiю з розчином кальцію хлориду.
При цьому спостерiгають:
+Утворення бiлого осаду тiльки під час кип’ятiння
Утворення осаду синього кольору
Утворення синього забарвлення, що швидко зникає
Утворення бiлого осаду
Появу iнтенсивної зеленої флюоресценцiї

37. Провiзор-аналiтик до субстанцiї лiкарської речовини додав розчини алiзарину та
цирконiлу нiтрату, при цьому спостерiгається червоне забарвлення, що переходить в
жовте. Вкажiть лiкарський засiб, що аналiзують:
+Натрiю фторид
Натрiю хлорид
Натрiю бромiд
Натрiю йодид
Натрiю тiосульфат
38. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю фталілсульфатiазолу (фталазолу). У
вiдповiдностi з вимогами ДФУ субстанцiю нагрiвають з резорцином у присутностi
кислоти сiрчаної; при наступному додаваннi розчину натрiю гiдроксиду i води
утворюється:
+Iнтенсивна зелена флуоресценцiя
Рясний бiлий осад
Червоно-фiолетове забарвлення
Об’ємний осад жовтого кольору
Iнтенсивне синє забарвлення
39. Для кiлькiсного визначення лiкарських речовин з групи сульфанiламiдiв
застосовують титрування натрiю нiтритом, тому що в їх молекулах мiстяться:
+Первинна ароматична амiногрупа
Альдегiдна група
Гiдроксильна група
Карбоксильна група
Карбонiльна група
40. Провiзор-аналiтик визначає кiлькiсний вмiст лiкарської речовини зворотним
йодометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинiв вiн має
використати?
+Натрiю тiосульфат
Срiбла нiтрат
Натрiю нiтрит
Натрiю едетат
Калiю бромат
41. Ефiр медичний вiдноситься до простих ефiрiв. Провiзор-аналiтик перед
проведенням його iдентифiкацiї за температурою кипiння має впевнитися у
вiдсутностi:
+Перекисних сполук
Вiдновлюючих речовин
Спиртiв
Нелетучого залишку
Карбонових кислот
42. Iдентифiкацiю розчину магнію пероксиду проводять за допомогою утворення
надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється?
+Синє
Червоне
Зелене
Чорне
Жовте

43. Для виявлення тiосульфат-iону провiзор-аналiтик додав надлишок реактиву, при
цьому утворився бiлий осад, який повiльно жовтiв, бурiв, чорнiв. Який розчин додав
провiзор-аналiтик?
+Агентуму нiтрат
Барiю хлорид
Амонiю оксалат
Плюмбуму (II) ацетат
Дифенiламiн
44. Провiзор-аналiтик для iдентифiкацiї дезоксикортикостерону ацетату провiв
реакцiю на стероїдний цикл, в результатi якої утворилося вишнево-червоне
забарвлення з зеленою флюоресценцiєю. Який реактив було додано?
+Концентрована сульфатна кислота
Розчин йоду
Розчин феруму (III) хлорид
Хлороформ
Розчин калiю гiдроксиду
45. Який iз перелiчених антибiотикiв можна iдентифiкувати за реакцiєю утворення
мальтолу?
+Стрептомiцину сульфат
Доксициклiну гiдрохлорид
Амоксицилiн
Лiнкомiцину гiдрохлорид
Канамiцину моносульфат
46. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю субстанцiї калію ацетату. За
допомогою якого реактиву вiн пiдтверджує наявнiсть катiону калiю у досліджуваному
розчинi?
+Кислота винна
Натрiю гiдроксид
Калiю перманганат
Залiза (III) хлорид
Цинку оксид
47. У якостi основного реактиву при випробуваннi на граничний вмiст домiшки
алюмiнiю хiмiк-аналiтик використовує розчин:
+Гiдроксихiнолiну
Резорцину
Пiридину
Формальдегiду
Бензальдегiду
48. Однiєю з реакцiй ідентифікації лiкарських сполук, якi вміщують катiон кальцiю
згiдно вимог ДФ України є реакцiя з:
+Глiоксальгiдроксіанiлом
Гiдроксихiнолiном
Гiдроксиламiном
Алiзарином
Кислотою сульфатною

49. При зворотному йодохлорометричному методi кiлькiсного визначення етакридину
лактату iндикатором є:
+Крохмаль
Тропеолiн 00
Метиловий червоний
Бромтимоловий синiй
Метиловий оранжевий
50. Сечовину в розчинi гiдропериту iдентифiкують за допомогою бiуретової реакцiї.
Яке забарвлення при цьому з’являється?
+Фiолетове
Зелене
Блакитне
Жовте
Чорне
51. У якостi однiєї з хiмiчних реакцiй iдентифiкацiї дiетиламiду нiкотинової кислоти є
реакцiя видiлення дiетиламiну, який має характерний запах. Аналiтик проводить цю
реакцiю при кип’ятiннi дослiджуваної речовини з розчином:
+Натрiю гiдроксиду
Срiбла нiтрату
Дифенiламiну
Барiю хлориду
Фенолфталеїну
52. Провiзор-аналiтик проводить фармакопейний аналiз субстанції тимолу. Кiлькiсне
визначення згiдно вимог Фармакопеї проводиться таким методом:
+Пряма броматометрiя
Зворотна ацидiметрiя
Зворотна комплексонометрiя
Нiтритометрiя
Зворотна йодометрiя
53. Лiкарськi препарати з групи алкалоїдiв кiлькiсно визначають методом неводного
титрування. Титрантом виступає:
+Хлорна кислота
Натрiю тiосульфат
Сiрчана киислота
Диметилформамiд
Азотнокисле срiбло
54. На аналiз одержано субстанцiю хлорпромазину гiдрохлориду. Який
конденсований гетероцикл лежить в основi хiмiчної структури цiєї лiкарської
речовини?
+Фенотiазину
Пурину
Акридину
Iндолу
Бензотiазину

55. До лiкарських засобiв з групи алкалоїдiв, похiдних пiролiзидину, належить:
+Платифiлiну гiдротартрат
Пiлокарпiну гiдрохлорид
Атропiну сульфат
Стрихнiну нiтрат
Папаверину гідро хлорид
56. Провiзор-аналiтик визначає адсорбцiйну здатнiсть вугiлля активованого у
вiдповiдностi з вимогами ДФУ, використовуючи:
+Феназон
Фтивазид
Фенiлсалiцилат
Фенол
Фталiлсульфатiазол
57. Оберiть лiкарську речовину, яку можна визначити методом перманганатометрiї:
+Пероксид водню
Сульфат магнiю
Нiкотинова кислота
Парацетамол
Новокаїн
58. З аптеки на аналiз надiйшов зразок води очищеної. За допомогою якого реактиву
можна виявити в ньому наявнiсть важких металiв?
+Тiоцетамiд
2,6-дихлорфенолiндофенол
Натрiю нiтропрусид
Нiнгiдрин
Тiосемiкарбазид
59. Який з наведених лiкарських засобiв кiлькiсно можна визначити титруванням
перхлоратною кислотою в ацетатнiй кислотi, не додаючи меркурiю (II) ацетат:
+Нiкотинамiд
Тропацин
Тiамiну хлорид
Промедол
Папаверину гiдрохлорид
60. Який iз вказаних пеніциліні мiстить iзоксазольний цикл?
+Оксацилiн
Ампiцилiн
Феноксiметилпенiцилiн
Бензилпенiцилiн
Карфецилiн
61. Хлорид-iони виявляють розчином аргентуму нiтрату в кислому середовищi в
присутностi такої кислоти:
+Нiтратна
Сульфатна
Фосфатна
Оцтова
Сульфiтна

62. При нагрiваннi ефедрину з кристаликом калiю фероцiанiду з’являється запах
гiркого мигдалю. Яка речовина при цьому утвориться?
+Бензальдегiд
Нiтробензен
Хлорбензен
Анiлiн
Толуол
63. Яка з лiкарських речовин з винною кислотою в присутностi натрiю ацетату
утворює бiлий осад, розчинний в лугах та мiнеральних кислотах?
+Калiю хлорид
Натрiю хлорид
Лiтiю карбонат
Натрiю йодид
Натрiю бромiд
64. Кiлькiсний вмiст залiза (II) сульфату гептагiдрату в субстанцiї вiдповiдно до вимог
Державної фармакопеї України встановлюють методом цериметрiї. Який iндикатор
використовують для встановлення точки еквiвалентностi?
+Фероїн
Крохмаль
Флуоресцеїн
Протравний чорний
Тимоловий синiй
65. При проведеннi якiсного хiмiчного аналiзу субстанцiї кислоти нiкотинової
провели реакцiю, в результатi якої з’являється синє забарвлення. Який реактив при
цьому використаний?
+Розчин мiдi (II) сульфату
Розчин натрiю гiдроксиду
Розчин залiза (III) хлориду
Роданбромiдний реактив
Реактив Неслера
66. При проведеннi ідентифікації нiтроксолiну провели реакцiю, в результатi якої
з’являється чорно-зелене забарвлення. Який реактив при цьому використаний?
+Розчин залiза (III) хлориду
Розчин натрiю гiдроксиду
Розчин мiдi (II) сульфату
Роданбромiдний реактив
Реактив Неслера
67. Якi іони, вiдповiдно до вимог Державної фармакопеї України, iдентифiкують з
розчином динатрiю гiдрофосфату у присутностi розчину амiаку розведеного i розчину
амонiю хлориду?
+Магнiю
Кальцiю
Аргентуму
Калiю
Арсену (III)

68. Який метод НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для кiлькiсного визначення тiамiну
гідроброміду в субстанцiї?
+Броматометрiя, зворотне титрування
Алкалiметрiя, пряме титрування
Аргентометрiя за методом Фаянса
Аргентометрiя пiсля нейтралiзацiї лугом
Гравiметрiя
69. Субстанцiю дибазолу аналiзують на кiлькiсний вмiст діючої речовини методом
ацидиметрiї в неводному середовищi. Який титрант та iндикатор використовують в
цьому методi?
+Розчин кислоти перхлоратної, кристалiчний фiолетовий
Розчин натрiю метилату, тимоловий синiй
Розчин кислоти сульфатної, нафтолбензеїн
Розчин натрiю гiдроксиду, фенолфталеїн
Розчин кислоти нiтратної, кристалiчний фiолетовий
70. Провізору-аналітику необхідно провести аналіз очних крапель, до складу яких
входить калію йодид. Для його кількісного визначення використовується метод:
+Аргентометрія
Броматометрія
Перманганатометрія
Кислотно-основне титрування
Нітритометрія
71. Оберіть розчин, за допомогою якого провізор-аналітик може визначити наявність
фенольного гідроксилу у структурі лікарської речовини:
+Заліза (III) хлорид
Калію йодид
2,4-динітрохлоробензол
Гідроксиламін
Натрію гідрокарбонат
72. При транспортуванні субстанцій теоброміну і теофіліну було пошкоджене
маркування на упаковці. За допомогою якого розчину можна відрізнити теобромін і
теофілін?
+ Кобальту хлориду
Натрію хлориду
Міді нітрату
Калію перманганату
Калію дихромату
73. Виберіть лікарську речовину, кількісне визначення якої за ДФУ здійснюється
методом ацидиметрії в неводному середовищі:
+Натрію фторид
Кислота аскорбінова
Цефалексин
Кальцію хлорид
Фенол

74. Відповідно АНД кількісне визначення розчину пероксиду водню проводять таким
методом:
+Перманганатометрія
Аргентометрія
Комплексонометрія
Ацидиметрія
Алкаліметрія
75. Кількісне визначення якого лікарського засобу методом нітритометрії вимагає
попереднього гідролізу?
+Парацетамол
Анестезин
Прокаїну гідрохлорид
Натрію пара-аміносаліцилат
Дикаїн
76. Провізор-аналітик виконує аналіз на наявність натрію тіосульфату. Оберіть
реактив, за допомогою якого можна відкрити тіосульфат-іон:
+Кислота хлористоводнева
Натрію бромід
Калію йодид
Натрію гідроксид
Магнію сульфат
77. Вкажіть кислоту, яка є вихідною для добування напівсинтетичних пеніцилінів:
+6-Амінопеніциланова
Клавуланова
Пеніцилоїнова
Пенальдинова
7-Аміноцефалоспоранова
78. У контрольно-аналітичній лабораторії необхідно підтвердити наявність
етилендіаміну у складі препарату еуфілін. Яким з перелічених реактивів можна
визначити етилендіамін?
+Купруму (II)сульфат
Натрію гідроксид
Концентрована сульфатна кислота
Аргентуму нітрат
Барію хлорид
79. Наявність сульфат-іону в лікарських засобах виявляють розчином барію хлориду в
присутності такої кислоти:
+Розведена хлороводнева
Льодяна оцтова
Концентрована нітратна
Розведена фосфатна
Розведена нітратна
80. Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках провізор-аналітик
проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду
реакцією з реактивом:
+Амінометилалізаринової кислоти

Тіоацетамідним
Метоксифенілоцтової кислоти
Роданбромідним
Йодсірчистим
81. На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшов ампульний розчин
ефедрину гідрохлориду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з
розчином калію фериціаніду. Що при цьому спостерігається?
+Відчувається запах бензальдегіду
Виділення бульбашок газу
Випадання темно-сірого осаду
Відчувається запах амоніаку
Утворення червоного забарвлення
82. Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних ефірів, яка
прийнята ДФ України:
+Утворення гідроксаматів заліза
Утворення азобарвника
Утворення індофенолу
Утворення трибромфенолу
Утворення таллейохіну
83. Який розчин може використати провізор-аналітик для підтвердження наявності у
структурі лікарських речовин (левоміцетин, фурацилін, фурадонін та ін.) нітрогрупи?
+Натрію гідроксиду
Міді сульфату
Кислоту хлористоводневу
Кобальту нітрату
Пероксиду водню
84. Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфітіоном згідно до вимог ДФУ. Який реактив знебарвлюється під час цього
дослідження?
+Розчин йоду
Розчин заліза (III) хлоріду
Розчин амоніаку
Розчин калію йодиду
Розчин калію нітрату
85. З допомогою якого реактиву можна розрізнити розчини карбонату і
гідрокарбонату натрію?
+Магнію сульфат
Натрію сульфат
Натрію хлорид
Калію йодид
Калію хлорат
86. Яка з наведених сполук є специфічною домішкою в субстанції етаміналу-натрію?
+Вільний луг
Фенілбарбітурова кислота
Етилбарбітурова кислота
Семікарбазид
Ванілін

87. Нітроксолін належить до антибактеріальних засобів. В основі структури цієї
лікарської речовини лежить конденсована гетероциклічна система. З яких циклів вона
складається?
+Бензольний і піридиновий
Пірольний і бензольний (похідні індолу)
Бензольний і семичленний – 1,4-діазепіну
Піримідиновий і імідазольний
Два залишки 4-оксикумарину
88. При проведенні випробувань на чистоту в субстанції атропіну сульфату
визначають наявність домішки сторонніх алкалоїдів та продуктів розкладання
методом ТШХ. Хроматографічну пластинку при цьому обробляють розчином:
+Калію йодвісмутату
Амоніаку
Нінгідрину
Динітрофенілгідразину хлористоводневим
Тетрабутиламонію гідроксидом
89. За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з
розчином натрію гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції?
+Жовтий
Червоний
Блакитний
Жовто-зелений
Білий
90. Для ідентифікації субстанції лікарського засобу провізор-аналітик проводить
реакцію з мідно-тартратним розчином (реактивом Фелінга). На наявність якої з
наведених функціональних груп вказує видимий аналітичний ефект?
+-Кетольна
Карбоксильна
Складно-ефірна
Амідна
Проста ефірна
91. Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кислоти аскорбінової
йодатометричним методом. Титрування він повинен виконувати в присутності:
+Калію йодиду
Амонію нітрату
Кальцію сульфату
Магнію хлориду
Натрію броміду
92. Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції ізоніазиду відповідно до
вимог ДФУ по температурі плавлення жовтого осаду, який отримують при взаємодії з
розчином:
+Ваніліну
Гідроксихіноліну
Натрію нітропрусиду
Калію броміду
Амонію тіоціанату

93. Для проведення iдентифiкацiї лiкарських субстанцiй до складу яких входять
нiтрити, провiзор-аналiтик використовує:
+Антипiрин у присутностi кислоти хлористоводневої розведеної
Реактив метоксифенілоцтової кислоти
Розчин глiоксальгiдроксiанiлу
Хлорамiн у присутностi кислоти хлористоводневої розведеної
Розчин тiосечовини
94. Вкажiть лiкарську речовину, що належить до стероїдних андрогенних засобiв та є
похiдною андростану:
+Метилтестостерон
Прегнiн
Етинiлестрадiол
Преднiзолон
Кортизон
95. Провiзор-аналiтик iдентифiкував кислоту сульфокамфорну за утворенням жовтооранжевого осаду при взаємодiї з розчином 2,4-динiтрофенiлгiдразину. Ця реакцiя
пiдтверджує наявнiсть у структурi кислоти сульфокамфорної:
+Кетогрупи
Сульфогрупи
Сульфат-іонів
Амiногрупи
Карбоксильної групи
96. Завдяки наявностi атому Сульфуру похiднi фенотіазину легко окиснюються. Який
реактив рекомендує ДФУ при iдентифiкацiї субстанцiї прометазину гiдрохлориду для
його окиснення
+Кислота нiтратна концентрована
Водню пероксид
Натрiю нiтрит
Залiза (III) хлорид
Калiю перманганат
97. Наявнiсть естерного угрупування в структурi бензокаїну можна довести реакцiєю
утворення:
+Солей гiдроксамових кислот
Iндофенолу
Азобарвника
Ауринового барвника
Азометинового барвника
98. Провiзор-аналiтик визначає домiшку залiза кальцiю глiцерофосфату згiдно ДФУ
за утворенням рожевого забарвлення з розчином такої кислоти:
+Тiоглiколева
Борна
Сiрчана
Хлористоводнева
Нiтратна

99. Для ідентифікації хлорид-іону в хлоридній кислотi Фармакопея пропонує
проводити реакцiю з наступним реактивом:
+Дiоксид марганцю
Хромат калiю
Пiрохромат калiю
Перманганат калію
Молiбдат амонiю
100. У контрольно-аналiтичнiй лабораторії досліджується лiкарська речовина. Водний
розчин якої з перерахованих речовин має інтенсивну жовтувато-зелену
флуоресценцiю, що щезає при додаваннi мінеральних кислот або лугiв?
+Рибофлавiн
Кислота аскорбінова
Глiбенкламiд
Пiридоксину гiдрохлорид
Тимол

