
1.Заготівля сировини 

 

1. До заготiвлi рослинної сировини часто залучають дiтей та школярiв. Виберiть, до 

заготiвлi якої рослинної сировини, дiти та школярi НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ. 

A * Herba Belladonnae  

B Herba Hyperici  

C Herba Bidentis  

D Herba Leonuri  

E Herba Origani 

 

2. Траву деревію заготовляють в певну фазу вегетації. Вкажіть її.   

A * під час масового цвітіння   

B до цвітіння рослин   

C під час стеблювання   

D під час плодоношення   

E під час бутонізації   

 

3. Під час  збирання лікарської сировини  необхідно дотримуватись запобіжних 

заходів: не куштувати,  не торкатися немитими руками обличча, очей; закінчивши 

збирання рослин, старанно вимити руки з милом. Особливо це стосується ЛРС: 

A ЛРС, які містять отруйні речовини    

B ЛРС, які містять дубильні речовини    

C ЛРС, які містять сапоніни     

D ЛРС, які містять ефірні олії    

E ЛРС, які містять  стероїдні сапоніни      

 

4. Лікарську рослинну сировину „кореневища з коренями валеріани” збирають у 

фазу:   

A *Відмирання надземної частини   

B Бутонізації   

C Початку цвітіння   

D Повного цвітіння   

E Плодоношення   

 

5. Відповідну ЛРС збирають навесні в період сокоруху. Вкажіть цю сировину:   

A *Кора    

B Квіти   

C Бруньки   

D Корені   

E Супліддя   

 

6. Листя подорожника великого заготовляють влітку, зрізаючи їх ножем, серпом або  



 косять і обов’язково залишають одну розвинену рослину на 1м2. Вкажіть період  

 вегетації заготівлі ЛРС: 

A *Цвітіння   

B Бутонізація   

C Розеткоутворення   

D Початок плодоношення   

E Стигле плодоношення   

 

7.Квіти цмину піскового збирають на початку цвітіння. Вкажіть фітоценози заготівлі  

 ЛРС:   

A *Степові   

B Лісові   

C Лугові   

D Бур’янові   

E Водойми   

 

8. Корені щавлю кінського збирають у певний період вегетації рослини. Вкажіть 

його:   

A *Після відмирання надземної частини   

B Цвітіння   

C Зеленого плодоношення   

D Стеблювання   

E Бутонізації   

 

9. ЛРС материнки звичайної збирають в період повного цвітіння одним із 

способів,  

 вкажіть його:   

A *Траву зрізають ножем або серпом на відстані  20-30 см від землі   

B Викопують усю рослину 

C Обривають листя  із стеблом   

D Збирають всю рослину, вириваючи її з коренем   

E Зрізають тільки верхівки суцвіть   

   

 10. Підземні органи лікарських рослин, які накопичують найбільшу кількість 

діючих речовин, збирають: 

A * після дозрівання насіння і відмирання надземної частини   

B у фазі цвітіння   

C під час зеленого плодоношення   

D у фазі бутонізації   

E у фазі стеблювання   

 

 11. Траву чебрецю плазкого заготовляють в Україні. Вкажіть термін заготівлі 



сировини.   

A *У фазі цвітіння рослин   

B До цвітіння   

C До утворення зелених плодів   

D У період зрілих плодів   

E Після збирання плодів   

                                     

2.Товарознавчий аналіз 

 

1. Вкажіть, що роблять з ЛРС після її заготівлі:   

A * Проводять первинну обробку сировини   

B Сушать   

C Пакують   

D Доводять до стандартного стану   

E Маркірують   

 

2. Яку лікарську сировину не можна пробувати на смак при проведенні 

товарознавчого аналізу? 

A *Сировину, що містить отруйні речовини   

B Сировину, що містить ефірні олії   

C Сировину, що містить полісахариди   

D Сировину, що містить гіркі глікозиди   

E Сировину, що містить вітаміни   

 

3. Після заготівлі заготівник  відкидає з сировини сторонні рослини або непотрібні  

 частини тієї ж самої рослини, а також пошкоджену  сировину. Це відноситься до : 

A *Первинної обробки сировини 

B Підготовки сировину до реалізації    

C Проводите дослідження сировини    

D Якісне визначення сировини    

E Кількісне визначення сировини   

 

4. Визначення ступеня уражено-стi сировини амбарними шкiдниками обов’язково 

проводять в лабораторiях при прийманнi рослинної сировини, а також щорiчно при 

її зберiганнi. Що перевiряють у сировинi?  

A. *Наявнiсть живих i мертвих шкiдникiв  

B. Наявнiсть допустимих шкiдникiв  

C. Наявнiсть недопустимих шкiдиків 

D. Наявнiсть дезинфiкуючих засобiв  

E. Наявнiсть акту обстеження  

 

5. Визначення ступеня ураженості сировини амбарними шкідниками в лабораторіях  



 обов”язково проводять при прийманні рослинної сировини, а також щорічно при її  

 зберіганні, для цього перевіряють: 

A * Наявність живих і мертвих шкідників    

B Наявність допустимих шкідників     

C Наявність недопустимих шкідників    

D Наявність піску 

E Наявність скла 

 

6. Після встановлення відповідності якості сировини вимогам нормативно-

аналітичної  документації відділ контролю якості видає документ.  Назвіть його:      

A *сертифікат аналізу    

B фармакопейна стаття    

C доручення    

D вимога    

E стандарт      

 

7. Під час пакування і транспортування сировина частково подрібнюється,  

 перетирається. Надто велика подрібненість псує зовнішній вигляд і знижує якість  

 сировини. Вкажіть за допомогою чого здійснюють відокремлення подрібнених 

часток:  

A * Сита    

B Фільтрів 

C Колб    

D Ступок   

E Скальпелю    

  

8. Провізор  вказує назву сировини, массу,  район заготівлі, дату заготівлі. Це 

має назву: 

A *Маркування ЛРС 

B  Сортування ЛРС    

C  Стандартизацію  ЛРС     

D  Заготівлю ЛРС    

E Упаковку ЛРС              

  

9. Хроматографiчний аналiз широко використовується в ДФ України для проведення 

iдентифiкацiї рослинної сировини та фiтопрепаратiв. Для iдентифiкацiї 

iндивiдуальних речовин у хроматографiчному аналiзi визначають наступну 

величину: 

A. *Величину Rf  

B. Кут обертання 

C. Кут заломлення  

D. Температуру кипiння  



E. Температуру плавлення 

 

10. Пiсля аналiзу плодiв шипшини встановлено пiдвищену вологiсть сировини. В 

цьому випадку провiзор повинен:  

A. *Досушити сировину  

B. Забракувати сировину  

C. Повернути заготiвельнику  

D. Вiдправити на склад  

E. Вiдправити на завод 

 

11. При визначеннi доброякiсностi ро- слинної сировини в лабораторiях визначають 

мiнеральнi домiшки, до яких належать: 

 A. *Земля, пiсок, камiнцi  

B. Трави та квiти  

C. Квiти та коренi  

D. Кора та коренi  

E. Суцвiття та кора 

  

3. Зберігання ЛРС 

   

1. ЛРС в аптечних установах зберігають за різними групами у відповідних умовах.  

 Вкажіть сировину, що відноситься до загальної групи зберігання ЛРС:   

A *Кора дуба   

B Корені красавки 

C Трава адонісу 

D Насіння строфанту 

E Кореневище валеріани 

 

4. Ресурсознавство ЛР 

1. Аптечна мережа проводить ро- боту з визначення запасiв корене- вищ змiївки. 

При цьому слiд вра- ховувати перiодичнiсть можливих заготiвель сировини, яка 

складає 

A. *1 раз на 20 рокiв  

B. 1 раз на 2 роки  

C. Щорiчно 

 D. 1 раз на 5 рокiв  

E. 1 раз на 7 рокiв 

2. Запаси підземних органів дикорослих ЛР визначають методом:   

A * модельних екземплярів   

B проективного покриття   

C облікових ділянок   

D на око   



E геодезичним способом   

 

3. Для визначення запасів дикорослих ЛР необхідно знати дві величини – площу 

зарості та її урожайність. Урожайність трави чебрецю плазкого визначають:   

A * методом проективного покриття   

B методом облікових ділянок   

C на око   

D методом модельних екземплярів   

E геодезичним способом   

 

4. В аптеку надiйшов рецепт для приготування вiдвару. З якої лiкарської рослинної 

сировини готують вiдвар? 

 A. *Кора крушини  

B. Листя подорожника  

C. Листя конвалiї  

D. Листя пiдбiлу  

E. Листя кропиви 

 

5. Полісахариди.  

 

1. На склад надійшла партія коренів алтеї. Для підтвердження справжності на зріз  

 нанесли краплю розчину аміаку, з'явилось жовте забарвлення, що підтверджує  

 наявність в сировині: 

A * слизу    

B дубильних речовин   

C камеді   

D пектинових речовин   

E вітаміну С   

 

 2.Кореневища з коренями оману накопичують ефірну олію та полісахариди. Якісна  

 реакція з ?-нафтолом і концентрованою сірчаною кислотою підтверджує наявність:  

A * інуліну    

B крохмалю   

C ментолу   

D тимолу   

E фосфоліпідів   

 

 3.До аптечної мережі надійшла партія сировини без аналітичного листа. За 

зовнішніми  ознаками встановили, що це корінь алтеї. Була проведена реакція з 5 \% 

розчином  лугу. Реакція дала позитивний результат, який свідчить про наявність:     

A * слизу    

B камеді   



C крохмалю   

D пектинових речовин   

E клітковини   

  

4. При проведенні мікроскопічного аналізу кореня алтеї необхідно визначити 

наявність у  клітинах рослини крохмальних зерен. За допомогою якого реактиву 

можна це зробити?   

A *Розчином Люголя   

B Гідроксидом амонію   

C Концентрованою сульфатною кислотою   

D Спиртовим розчином (-нафтолу   

E Розчином тимолу   

 

5. Для проведення якісного аналізу виберіть реактив для проведення гістохімічної  

 реакції на слиз: 

A *Спиртовий розчин метиленового синього   

B 1\% розчин флороглюцину   

C 1\% розчин залізоамонійних галунів   

D Розсин судану III   

E Реактив Драгендорфа   

 

6. Фармацевтичне пiдприємство ви- робляє вату медичну. Яка сировина ви- 

користовується для її отримання?  

A. Бавовна  

B. Деревина  

C. Торф  

D. Хвоя  

E. Сiно 

 

7. Вітчизняний препарат Плантаглюцид, яким лікують гастрити, виразкову хворобу  

 шлунку та 12-палої кишки,  є сумою полісахаридів з ЛРС:    

A * Листя подорожника великого   

B Листя мати-й-мачухи   

C Сланів ламінарії цукристої   

D Плодів глоду    

E Коренів солодки    

 

8. Бiльшiсть видiв рослинної сировини зберiгається в сухому виглядi. До пере- робки 

в свiжому виглядi для отримання соку на заводах приймають рослинну сировину, 

що заготовлена вiд: 

 A. *Plantago major  

B. Althea off icinalis  



C. Rosa canina  

D. Urtica dioica  

E. Capsella bursa − pastoris 

 

9. При проведенні інструктажу по заготівлі листків мати-й-мачухи слід звернути 

увагу на можливі домішки до цієї сировини, якою являється:     

A * лист лопуха павутинистого    

B лист подорожника великого   

C лист кропиви   

D лист алтеї лікарської   

E лист первоцвіту весняного   

 

 10. Для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів використовують 

рослинну сировину, яка містить слизи. Джерелом цього класу сполук є:     

A * Radix Althaeae    

B Radix Inulae   

C Radix Ipecacuanhae   

D Radix Rhodiolae   

E Radix Belladonnae   

 

11. З листя подорожника отримують препарат Плантаглюцид, який 

використовують, як противиразковий засіб. Кількісне визначення якого класу 

сполук проводять в цій  рослинній сировині? 

A * полісахаридів   

B вітамінів   

C горечів   

D терпенів   

E каротиноїдів   

 

12. Рослинний препарат “Плантаглюцид” застосовується як репаративний засіб 

при  

 виразковій хворобі. Рослинною сировиною для його виготовлення є   

A *листя подорожника великого   

B Листя мучниці   

C Листя наперстянки   

D Листя конвалії   

E Листя красавки   

 

13. Як відхаркувальні засоби використовують препарати з лікарської рослинної 

сировини, які містять полісахариди. Яка рослина з наведених є джерелом 

полісахаридів?   

A *Подорожник великий   



B Чемериця Лобеля   

C Ортосифон тичинковий   

D Полин звичайний   

E Кропива дводомна   

 

14. Корінь алтею містить від 10 до 20 \% полісахаридів. Основною умовою сушіння 

є температурний режим, який повинен бути:     

A *45-60 0С    

B 10-15 0С   

C 80-90 0С   

D 100-120 0С   

E 85-95 0С   

 

15. При проведенні інструктажу по заготівлі листків мати-й-мачухи слід звернути 

увагу на можливі домішки до цієї сировини, якою являється:     

A * лист лопуха паутинистого    

B лист подорожника великого   

C лист кропиви   

D лист алтеї лікарської   

E лист первоцвіту весняного   

   

16. Листя мати-й-мачухи проявляє пом’якшувальну, вiдхаркувальну, протизапальну 

дiю i використову- ється при захворюваннях верхнiх дихальних шляхiв. Вкажiть, в 

який перiод вегетацiї заготовляють данну сировину:  

A *Пiсля цвiтiння рослини  

B Пiд час цвiтiння рослини  

C Восени  

D Пiд час сокоруху 

E У перiод повного дозрiвання плодів 

 

17. На аптечний склад надiйшла партiя лiкарської рослинної сировини листя 

подорожника великого. Вмiст яких дiючих речовин є ознакою доброякiсностi у 

вiдповiдностi з вимогами Фармакопеї? 

A *Полiсахариди  

B Флавоноїди  

C Дубильнi речовини  

D Антраценпохiднi  

E Ефiрнi олiї 

 

18. Препарати альгігель та альгісорбзастосовуються як послаблюючі і антисклеротичні 

засоби. Джерелом для отримання цих препаратів є: 

A. Слань ламінарії B. Листя підбілу 

C. Насіння льону 



D. Корені алтеї 

Е. Насіння подорожника блошиного 

 

3.Ліпіди 

1. При встановленнi якостi жирних олiй аналiтично-контрольна лабораторiя 

використовує певнi хiмiчнi показники. Наведiть хiмiчний показник, який вказує на 

висихан- ня жирних олiй:  

A. *Йодне число  

B. Кислотне число  

C. Число омилення  

D. Ефiрне число  

E. Перекисне число 

 

2. Медична олія є фракцією, яку одержують першим гарячим пресуванням. Для  

 руйнування токсальбуміну рицину подрібнене насіння заздалегідь обробляють  

 гарячою парою. З якої рослини отримують цю олію таким методом?      

A *Рицина звичайна    

B Соняшник однорічний    

C Гарбуз звичайний    

D Кукурудза звичайна    

E Соя щетиниста    

 

3. Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для  

 профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яка містить таку олію:   

A *Насіння гарбуза   

B Насіння подорожника блошного   

C Насіння каштану   

D Плоди пастернаку   

E Плоди псоралеї   

 

 4. Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для  

 профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яку використовують для отримання  

олії: 

A *Насіння льону    

B Насіння чорнушки   

C Плоди кропу   

D Плоди аронії чорноплідної   

E Плоди глоду   

 

5. При встановленнi якостi жирних олiй аналiтично-контрольна лабораторiя 

використовує певнi хiмiчнi показни-ки. Наведiть хiмiчний показник, який вказує на 

висихання жирних олiй:  



A. *Йодне число  

B. Кислотне число  

C. Число омилення  

D. Ефiрне число  

E. Перекисне число 

 

 

4. Вітаміни   

1. Рослинний препарат «Аллохол» використовується як жовчогiнний засiб. Що 

входить до складу препарату?  

A. *Екстракт листя кропиви дводомної  

B. Екстракт листя м’яти перцевої  

C. Екстракт листя шавлiї лiкарської  

D. Екстракт листя красавки звичайної  

E. Екстракт листя блекота чорної 

 

2. Заготовлена для виробництва вiтамiнних зборiв ЛРС являє со- бою несправжнi 

плоди овальної форми з залишком чашолисткiв на верхiвцi у формi п’ятикутника. 

Така ЛРС дiагностується як плоди рослини:  

A. *Шипшина собача  

B. Облiпиха  

C. Шипшина корична  

D. Глод  

E. Горобина 

 

3. Аскорбiнова кислота бере участь в окисно-вiдновних реакцiях, згортаннi кровi та 

нормалiзацiї проникностi капiлярiв. Вкажiть лiкарську рослину, яка є джерелом 

вiтамiну С:  

A. *Primula veris  

B. Claviceps purpurea 

C. Chelidonium majus  

D. Glycyrrhiza glabra  

E. Taraxacum officinale 

 

4. До складу лікарського збору входять: Cortex Frangulae Folia Urticae Herba 

Millefolii За якими характерними мікроскопічними ознаками можна визначити 

лікарську рослину сировину Folia Urticae?   

A * Головчасті, ретортоподібні і жалкі волоски; цистоліти; судини провідного пучка  

 жилки, друзи оксалату кальцію;   

B Луб’яні волокна, трахеїди, крохмаль, судини;   

C Т - подібні волоски по краю листка;   

D Багатокінцеві, прості і вилчасті волоски;   



E Прості головчасті волоски.   

 

5. Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують жирні кислоти, вітаміни, 

ефірні олії, сапоніни та інші речовини, застосовують як:   

A * Сечогінний і жовчогінний засіб   

B Відхаркувальний і протикашльовий засіб   

C Бактерицидний і в’яжучий засіб   

D Седативний і проти судомний засіб   

E Кардіотонічний і проти аритмічний засіб   

  

6. Вкажіть лікарську рослинну сировину, де каротиноїди накопичуються в великих  

 кількостях та яка використовується при виготовленні фітопрепаратів: 

A *  плоди обліпихи    

B листки смородини    

C трава грициків    

D листки суниць    

E корені петрушки    

 

7. При надходженні сировини на вітамінний завод виявлено, що вона вміщує 

округлі, зморшкуваті плоди оранжево-червоного кольору і кислувато-солодкого, 

злегка в’яжучого смаку, довжиною до 3 см, діаметром до 1,5 см. Усередині плодів 

міститься багато горішків, які за формою є дрібними, твердими, вуглуватими, 

жовтого кольору. Горішки і внутрішня поверхня плодів густо устелені довгими, 

дуже жорсткими, щетинистими волосками. Був зроблений висновок, що сировина 

належить до:   

A *Плодів шипшини   

B Плодів горобини   

C Плодів калини   

D Плодів обліпихи   

E Плодів смородини чорної   

 

8. У весняний період року рекомендують застосовувати вітамінінні засоби. Що є  

 сировиною для виготовлення вітамінних фітопрепаратів з високим вмістом  

 аскорбінової кислоти?   

A *Fructus Rosae   

B Flores Calendulae   

C Folia Digitalis   

D Fructus Foeniculi   

E Radices Glycyrrhizae   

 

9. У весняний перiод багато хворих скаржаться на явища авiтамiнозу. Яку рослинну 

сировину може рекомендувати провiзор у цьому випадку?  



A. * Folium Urticae  

B. Folium Althaeae  

C. Folium Menthae  

D. Folium Farf arae  

E. Folium Salviae  

 

10. Для профiлактики грипу слiд рекомендувати лiкарську рослинну сировину, 

багату на аскорбiнову кислоту. Вкажiть, яку рослинну сировину може 

рекомендувати провiзор у такому випадку:  

A. *Fructus Ribes nigri  

B. Fructus Crataegi  

C. Fructus Aroniae  

D. Fructus Rhamni catharticae 

E. Fructus Myrtilli 

 

11. При проведенні товарознавчого аналізу сировини, виявлено, що вона складається 

з цілих суцвіть, які мають форму кошиків діаметром до 5 см, язичковими і 

трубчастими квітками, червонувато-жовтогарячого кольору, слабоароматного 

запаху, солонувато-гіркого смаку. Зроблений висновок, що сировина є квітами: 

A *Нагідків   

B Ромашки   

C Глоду   

D Конвалії   

E Липи   

 

12. Настiй сушених плодiв малини вживають як потогiнний i жарознижуючий засiб 

при застудi. Сировину малини при вiдпусканнi з аптеки можна замiнити на: 

A. *Flores Tiliae  

B. Flores Crataegi  

C. Radices Scutellariae  

D. Semina Lini  

E. Herba Chelidonii 

 

 

13. Для лiкування опiку шкiри, який тривало незагоюється, хворий звернувся до 

аптеки. Фiтопрепарат з якої рослинної сировини можливо рекомендувати у цьому 

випадку?  

A. *Квiтки календули  

B. Плоди глоду  

C. Трава кропиви собачої  

D. Трава конвалiї  

E. Кореневище з коренями валерiани лiкарської 



 

14. В практицi контрольно-аналiтичних лабораторiй застосовується розчин 2,6-

дихлорфенолiндофенолу, синiй колiр якого знебарвлюється пiд дiєювiдновникiв. 

Укажiть лiкарський препарат, який можна iдентифiкувати за допомогоюрозчину 2,6- 

дихлорфенолiндофенолу:  

A. *Аскорбiнова кислота  

B. Салiцилова кислота  

C. Нiкотинова кислота  

D. Бензойна кислота  

E. Ацетилсалiцилова кислота  

 

15. Назвіть лікарську рослинну сировину, густий екстракт якої входить до складу 

препарату алохол, який  

A. *Urticae folia 

B. Menthae piperitae folia 

C. Juglandis folia 

D. Aloes folia 

Е. Urticae folia   

 

16. Горобина звичайна (Sorbus aucuparia) використовується для виготовлення 

сиропів вітамінної дії. Яку сировину горобини використовують? 

A. * Плоди  

B. Кору 

C. Корені 

D. Листя 

Е. Квітки 

 

4.Іридоїди 

 

1. Назвiть групу бiологiчно активних речовин рослинного походження, якi мають 

рiзко виражений гiркий смак, пiдвищують апетит та покращують травлення: 

A. *Iридоїди  

B. Полiсахариди  

C. Серцевi глiкозиди  

D. Вiтамiни  

E. Сапонiни  

 

 2. Тирлич жовтий містить гіркі глікозиди. Сировину цієї рослини рекомендують для  

 виготовлення засобів, що мають дію 

A *Збуджують апетит   

B Тонізуючу   

C Сечогінну   



D Гепатопротекторну   

E Венотонізуючу   

 

3. Як засiб, що пiдвищує апетит, використовують рослинну сировину, яка мiстить 

iрiдоїди. Джерелом цих сполук являється:  

A. *Radix Gentianae  

B. Radix Ipecacuanhae  

C. Radix Rhodolae  

D. Radix Belladonnae  

E. Radix Altheae 

 

4. Згідно вимог ДФУ ідентифікація ЛРС здійснюється за допомогою 

мікроскопічного 

аналізу. Для якої рослинної сировини наявність молочників є діагностичною 

анатомічною ознакою? 

A. *Корені кульбабки 

B. Корені щавелю 

C. Корені алтею 

D. Корені солодки 

Е. Корені стальнику 

 

5. Монографія ”Menyanthidis trifoliatae folium” у ДФУ (Доповнення 2) регламентує 

встановлювати специфічний числовий показний для цієї рослини, а саме: 

A. * Показник гіркоти  

B. Показний набухання 

C. Вміст жирних олій 

D. Вміст танінів 

Е. Вміст ефірних олій 

 

 

5. Ефірні олії. Монотерпеноїди 

 

1. Ефiрна олiя рози використовується як протизапальний i спазмолiтичний засiб. У 

яких видiльних утвореннях во- но локалiзується?  

A. *Залозистi плями  

B. Ефiроолiйнi залозки  

C. Ефiроолiйнi вмiстища  

D. Секреторнi клiтини 

 E. Залозистi волоски 

 

2. Для визначення чистоти ефірної олії в пробірку з м”ятною олією  додали етанол і  

 спостерігали помутніння. Які домішки містить  м”ятна олія?   



A *жирну олію 

B фенол   

C ацетон   

D етилацетат   

E диетиловий ефір   

 

3. Лікарську рослинну сировину „кореневища з коренями валеріани” збирають у 

фазу:   

A *Відмирання надземної частини   

B Бутонізації   

C Початку цвітіння   

D Повного цвітіння   

E Плодоношення   

 

4. Листя шавлії як ефіроолійну сировину провізор повинен сушити при температурі :     

A *25-30 

B 50-60    

C 100    

D 60-70    

E 70-80     

 

5. Рослинний лікарський препарат Сальвін використовується як в'яжучий,  

 протизапальний і протимікробний засіб. Джерелом для отримання цього засобу є:   

A *Лист шавлії лікарської    

B Трава хвоща лісового   

C Трава хвоща  польового 

D Лист м'яти перцевої   

E Трава кропиви собачої   

 

 6. Одним з методів одержання ефірної олії є метод анфлеражу або мацерації. 

Вкажіть з якої лікарської рослинної сировини отримують ефірну олію цим методом.   

A * пелюстки троянди дамаської    

B шкірки лимона    

C плодів коріандру посівного    

D листків м’яти    

E квітів ромашки    

 

7. Ментол має спазмолітичну, знеболюючу дію. Виберіть ЛРС – джерело ментолу. 

A *Folia Menthae piperitae   

B Folia Salviae   

C Folia Eucalypti   

D Folia Betulae   



E Folia Absinthii   

  

8. Аптека проводит заготовку ЛРС валерианы лекарственной. Какая 

морфологическая  часть растений применяется в медицине     

A * Корневища с корнями   

B Корни   

C Трава   

D Семена   

E Соцветия   

  

9. З ціллю встановлення частоти рослинного засобу краплю ефірної олії лаванди  

 нанесли на смужку фільтровального паперу й прогріли в потоці теплого повітря.  

 Через деякий час спостерігали збільшення діаметру плями. Яка домішка присутня в  

 олії лаванди?      

A * жирне або мінеральне масло    

B фенол   

C етанол   

D ацетон   

E діетиловий ефір  

 

10. Ефiрна олiя трави м’яти перцевої має характерний запах. Яким компонентом вiн 

зумовлений?  

A. *Ментол  

B. Карвакрол  

C. Цимол  

D. Цитраль  

E. Тимол 

  

11. Ялiвець звичайний застосовується в якостi сечогiнного, протизапального та 

жовчогiнного засобу. Лiкарською сировиною даної рослини є:  

A. *Плоди  

B. Пагони  

C. Листя  

D. Коренi  

E. Насiння 

 

12. Сировиною для одержання напівсинтетичної камфори є пагони ялиці сибірської, 

які містять ефірну олію. Який компонент ефірної олії використовують для 

отримання напівсинтетичної камфори? 

А. *Борнеол 

B. Тимол 

C. Ментол 



D. Цитраль 

Е. Ліналоол 

 

13. При заготівлі лікарської рослинної сировини можливе попадання домішок. 

Вкажіть, до якого виду домішкою є гадючник в’язолистий: 

A. Valeriana officinalis 

B. Arctium lappa 

C. Inula helenium 

D. Zingiber officinale 

Е. Acorus calamus 

 

Ефірні олії. Сесквітерпеноїди. 

 

1. При заготiвлi лiкарської рослинної сировини можливе потрапляння домiшки. До 

якого виду ЛРС домiшкою є трава полину звичайного?  

A. *Herba Artemisia absinthiae  

B. Herba Polygonii aviculare  

C. Herba Artemisia annuae  

D. Herba Millefolliae  

E. Herba Leonuri cardiacae 

 

 2.Провiзор пiд час мiкроаналiзу рослинної сировини встановив наступнi ознаки: 

корок багаторядний, паренхiмнi клiтини заповненi iнулiном, чiтка лiнiя камбiю, 

схiзогеннi вмiстища з ефiр- ною олiєю, великi судини, тому можна зробити 

висновок, що це:  

A. *Rhizomata et radices Inula  

B. Rhizomata et radices Rubiae  

C. Rhizomata cum radicibus V alerianae  

D. Radices T araxaci  

E. Radices Ononidis 

 

3. При мікроскопічному аналізі  сировини в препараті  виявлені такі діагностичні 

ознаки: корок багаторядний, великі паренхімні клітини, заповнені інуліном; виразна 

лінія камбію; великі судини; схізогенні вмістилища з ефірною олією. Для якої з 

перехованих видів сировини вказані ознаки можуть служити підтвердженням 

справжності:   

A * Rhizomata et radices Inulaе   

B Rhizomata et radices Rubiae   

C Radices Althaeae 

D Radices Taraxaci   

E Radices Ononidis   

 



4. Лікар порадив вживати підлітку зі зниженим апетитом апетитний збір наступного  

 складу: Herba Absinthii Herba Millefolii Вкажіть характерні мікроскопічні ознаки 

Artemisia absinthium, що вказують на наявність рослини у зборі:   

A * Т - подібні волоски по краю листка;   

B Прості і головчасті волоски;   

C Багатокінцеві, прості і війчасті волоски;   

D Жалкі і ретортоподібні волоски;   

E Багатокінцеві і головчасті волоски.   

 

 5. При дiагностицi сировини виявле- но: слабкозвивистi клiтини епiдермiсу; 

волоски "Т-подiбнi", що складаються з 2-4-х клiтин, розташованих у ряд, до яких 

прикрiплена серединою довга стрiчкоподiбна клiтина з вузькими кiнцями; 

ефiроолiйнi залозки характернi для сiмейства складноцвiтнi. Це є дiагностичними 

ознаками сировини:  

A. *Folium Absinthii  

B. Folium Salviae  

C. Folium Urticae  

D. Folium Menthae 

E. Folium Vitis idaeae 

 

6. До аптеки надiйшов план заготiвлi ЛРС трави деревiю звичайного. Який вид цiєї 

рослини допускається до застосування в медицинi?  

A. *Achillea millefolium L  

B. Achillea micranta L  

C. Achillea nobilis L  

D. Achillea setacea W aldst. et Kit  

E. Achillea pannonica L 

 

7. Пiд час проведення iнструктажу по заготiвлi та сушiнню квiток ромашки аптечної 

слiд вказати на особливостi сушiння цiєї сировини, якi полягають у тому, що 

сировину сушать при температурi:  

A. *25 − 350C  

B. 10 − 150C  

C. 50 − 600C  

D. 70 − 750C  

E. 80 − 850C 

 

8. В аптеку надійшла партія сировини – квітки ромашки. В якому місці слід 

зберігати цю сировину:      

A * окремо від усіх видів сировини    

B список Б   

C список А   



D як наркотичну сировину 

E у світлому місці 

 

9.  При заготiвлi кореневища аїру можна переплутати його з iншою рослиною i 

заготувати сировину з домiшкою. Вкажiть можливу до- мiшку до цiєї сировини:  

A. *Кореневище пiвникiв  

B. Кореневище валерiани  

C. Коренi оману  

D. Коренi алтею  

E. Коренi здутоплоднику 

 

10. Траву деревію заготовляють в певну фазу вегетації. Вкажіть її.   

A * під час масового цвітіння   

B до цвітіння рослин   

C під час стеблювання   

D під час плодоношення   

E під час бутонізації   

 

11. Квітки ромашки лікарської містять ефірну олію синього кольору, основним 

компонентом якої є: 

A. *Хамазулен  

B. Арніфолін 

С. Цинеол 

D. Анетол 

Е. Борнілізовалеріанат 

 

 

Ефірні олії. Ароматичні компоненти. 

 

 1. До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому препарат "Пертусiн"як 

засiб вiд кашлю. Настiй якої лiкарської рослини можна рекомендувати у якостi 

замiнника за вiдсутностi препарату?  

A. *Herba Thymi serpylli  

B. Cortex Frangulae alni  

C. Folium Cassiae acutifoliae  

D. Herba Equiseti  

E. Herba Leonuri quinquelobati  

 

2. При проведеннi аналiзу сировини виявлено плоди (вислоплiдники) довгастої 

форми, до 10 мм довжиною, ширина до 4 мм, якi легко розпадаються на половинки 

(мерикарпiї), колiр плодiв зеленувато-бурий, запах сильний, ароматний, смак 

солодкувато- пряний. Визначте вид лiкарської рослинної сировини:  



A. *Fructus Foeniculi  

B. Fructus Coriandri  

C. Fructus Juniperi  

D. Fructus Sorbi  

E. Fructus Ribis nigri 

 

3. До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим  

 галузистим в верхній частині стеблом. Листкі сизоваті, розділені на ниткові частки.  

 Квітки жовті зібрані у суцвіття складний зонтик. З плодів цієї рослини виготовлю-

ють “укропну воду”. Назвіть цю рослину.   

A * Foeniculum vulgare   

B Carum carvi 

C Petroselium crispum   

D Coriandrum sativum   

E Conium maculatum   

 

 4. Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно  

 використати для одержання якісної сировини:   

A *35 0-40 0     

B 80 0-90 0   

C 60 0 -70 0     

D 50-600     

E 70-800 С   

 

5. Згiдно ДФУ (Доповнення 3) в травi материнки методом газової хроматографiї 

визначають вмiст тимолу та карвакролу. До якого класу бiологiчно активних речо- 

вин вони належать?  

A. *Ефiрнi олiї  

B. Алкалоїди  

C. Iридоїди  

D. Кумарини  

E. Флавоноїди 

 

6. Траву чебрецю плазкого заготовляють в Україні. Вкажіть термін заготівлі 

сировини.   

A *У фазі цвітіння рослин   

B До цвітіння   

C До утворення зелених плодів   

D У період зрілих плодів   

E Після збирання плодів   

 

7. Траву материнки використовують для виробництва фiтозасобiв. Згiдно з вимогами 



Державної Фармакопеї України, iдентифiкацiя сировини передбачає хрома- 

тографiчний контроль за допомогою тонкошарової хроматографiї. На 

хроматографiчнiй пластинцi пiсля обробки реактивом iдентифiкують наступнi 

речовини:  

A. *Тимол та карвакрол  

B. Атропiн та гiосциамiн  

C. Кверцетин та рутин  

D. Апiгенiн та лютеолiн  

E. Арбутин та метиларбутин 

 

8.Квiтковi пуп’янки гвоздики мiстять ефiрну олiю та використовуються для 

виробництва фiтозасобiв з антисептичною дiєю. Згiдно з вимогами ДФУ, iдентифi- 

кацiя сировини виконується методом тонкошарової хроматографiї. На 

хроматографiчнiй пластинцi пiсля обробки реактивом iденти- фiкують зони:  

A. *Євгенолу та карiофiлену  

B. Кверцетину та рутину  

C. Скополамiну та гiосциамiну  

D. Апiгенину та лютеолiну  

E. Скополетину та умбелiферону 

 

9. Для виготовлення на заводі галенового препарату „Пертусин”, що  має  

відхаркувальні властивості використовують екстракт трави:    

A *Thymus serpyllum   

B Bursae pastoris   

C Hyperici  perforati 

D Erysimi  diffuse   

E Polygoni avicularis        

 

10. Тимол має виражену антисептичну дію. Виберіть ЛРС – джерело тимолу.   

A * Herba Thymi 

B Folia Salviae   

C Folia Eucalypti   

D Folia Betulae   

E Folia Absinthii   

 

11. Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дiю в складi ефiрних олiй 

лiкарських рослин. Якi рослини мiстять у собi цюсполуку? 

A. *Thymus vulgare L  

B. Coriandrum sativum L  

C. Lavandula spica L  

D. Mentha piperita L  

E. Salvia off icinalis L 



 

12. На аптечний склад надiйшла партiя лiкарської рослинної сировини трави тим’яну 

звичайного. Вмiст яких дiючих речовин визна  чають у вiдповiдностi з вимогами 

Фармакопеї?  

A. *Ефiрнi олiї  

B. Флавоноїди  

C. Дубильнi речовини  

D. Кумарини  

E. Сапонiни 

 

5.Сапоніни 

 

1. Сировину якої рослини з вiдхаркувальними та заспокiйливими властивостями 

провiзор може запропонувати вiдвiдувачу аптеки?  

A. *Polemonium coeruleum  

B. Potentilla erecta  

C. Macleaya microcarpa  

D. Polygоnum aviculare  

E. Ammi visnaga  

 

2. Пил рослинної сировини, що мiстить сапонiни, при переробцi, сушiннi та 

подрiбненнi викликає подразнення слизових оболонок, тому слiд дотримуватись 

правил безпеки при роботi з:  

A. *Radices Glycyrrhizae  

B. Radices Taraxaci  

C. Radices Althaeae  

D. Rhizomata Bistortae  

E. Rhizomata Calami 

 

3. Коренi багаторiчної трав’янистої рослини родини Araliaceae мiстять тритерпеновi 

сапонiни. Препарати з сировини використовують при фiзичнiй та розумовiй втомi, 

зниженiй працездатностi, пiдвищують загальну опiрнiсть органiзму. Вкажiть дану 

рослину:  

A. *Panaх ginseng  

B. Astragalus dasyanthus  

C. Orthosiphon stamineus  

D. Polemonium coeruleum  

E. Glycyrrhiza glabra 

 

4. На основi коренiв солодки випускають рiзноманiтнi лiкарськi форми - таблетки, 

порошки, сиропи, збори, але не розроблена лiкарська форма - iн’єкцiйний розчин. 



Коренi солодки виявляють гемолiтичнi властивостi, якi притаманнi дiючим 

речовинам, таким як:  

A. *Сапонiни  

B. Алкалоїди  

C. Ефiрнi олiї  

D. Iрiдоїди  

E. Полiсахариди 

 

5. Препарати з коренiв i кореневищ елеутерокока призначають як тонiзуючий i 

адаптогенний засiб. За вiдсутностi в аптецi цих препаратiв їх можна замiнити на 

препарати, отриманi з:  

A. * Коренiв женьшеню  

B. Коренiв дев’ясилу  

C. Кореневищ i коренiв валерiани  

D. Кореневищ синюхи  

E. Кореневищ аїру 

 

6. Препарати коренiв женьшеню проявляють тонiзуючi, адаптогеннi власти- востi, 

полiпшують розумову i фiзичну працездатнiсть. За вiдсутностi в аптецi настоянки 

женьшеню її можна замiнити препаратами, аналогiчними за дiєю, з сировини:  

A. *Radices Eleutherococci  

B. Radices Valerianae  

C. Radices Inulae  

D. Radices Ononidis  

E. Radices Rhei 

 

7. Під час ідентифікації лікарської рослинної сировини провізор-аналітик 

приготував водні витяги і інтенсивно струхнув пробірку, при цьому утворилася 

багато стійкаої піни. Які біологічно активні речовини присутні в сировині? 

A *Сапоніни 

B Дубильні речовини   

C Алкалоїди    

D Антраценпохідні   

E Жирне масло   

 

8. Кореневище с коренями синюхи блакитної містять сапоніни. Який метод аналізу 

дозволяє визначити рівень вмісту сапонінів?   

A *пінне число   

B кислотне число   

C ефірное число   

D їодное число   

E число омилення   



 

9. Для аналізу отримано ЛРС, що уявляє собою шматки коренів циліндричної 

форми, вкриті бурою поздовжньо зморшкуватою кіркою. Очищена сировина зовні 

світло-жовта, злам світло-жовтий, дуже волокнистий. Запах слабкий. Смак дуже 

солодкий злегка дратівливий. Визначте аналізовану ЛРС. 

A *Radices Glycyrrhizae   

B Radices Taraxaci   

C Radices Berberidis   

D Radices Araliae mandshuricae   

E Radices Ginseng   

 

10. Пил рослинної сировини, що мiстить сапонiни, при переробцi, сушiннi та 

подрiбненнi викликає подразнення слизових оболонок, тому слiд дотримуватись 

правил безпеки при роботi з:  

A * Rhizoma et radices Polemonii   

B Rhizomata Tormentillae   

C Radices Araliae   

D Rhizomata Bistortae   

E Rhizomata et radices Rubiae   

 

11. Діосгенін є субстанцією для синтезу гормональних стероїдних препаратів - 

кортизону, прогестерону. Джерелом його отримання є ... 

A * кореневища с коренями діоскореї   

B кореневища с коренями жовтозілля  

C листя унгернії Віктора   

D листя барбарису   

E кореневища скополії карніолийської   

 

12. З сировини Dioscorea nipponica отримують препарат поліспонін, що 

використовують в комплексній терапії атеросклерозу. Діючими речовинамии 

сировини діоскореї є: 

A * Стероїдні сапонини  

B Алкалоїди  

C Ефірне масло  

D Серцеві глікозиди  

E Тритерпенові сапоніни 

 

13. Із запропонованої лікарської рослинної сировини виберіть ті, які 

використовуються у комплексному лікуванні атеросклерозу: 

A * Rhizomata cum radicibus Dioscoreae.  

B Folia Digitalis.  

C Fructus Capsici.  



D Fructus Padi.  

E Radices Ononidis. 

 

14. До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла сировина насіння 

гіркокаштану. Цю сировину стандартизують за кількісним вмістом есцину. Назвіть 

групу біологічно активних речовин, до якої належить есцин. 

A * Сапоніни.  

B Кумарини.  

C Флавоноїди.  

D Антраценпохідні.  

E Дубильні речовини. 

 

15. У зразку листя ортосифона тичинкового (ниркового чаю) встановлено наявність 

гликозидних похідних Урса. Цей зразок можна віднести до сировини, що містить: 

A * Сапоніни.  

B Серцеві глікозиди.  

C Ціаноглікозиди.  

D Екдістероїди.  

E Фітостероли. 

 

6. Серцеві глікозиди  

 

1. З метоюкомплексного використання трави конвалiї, окрiм фiтозасобiв, що мiстять 

кардiостероїди, одержують ще субстанцiю "Конвафлавiн", яка проявляє жовчогiнну 

дiю. Вкажiть групу бiологiчно активних речовин, що в нiй мiстяться:  

A. *Флавоноїди  

B. Кумарини  

C. Терпеноїди  

D. Стероїднi сполуки  

E. Полiсахариди 

 

2. Препарати конвалiї травневої призначають як кардiотонiчний i седативний засiб. 

При заготiвлi листа конвалiї травневої можливе потрапляння такої домiшки:  

A. *Купина лiкарська  

B. Наперсник пурпуровий  

C. Наперсник вовнистий  

D. Горицвiт весняний  

E. Жовтушник розлогий 

 

3.Яка лікарська рослинна сировина є джерелом одержання препаратів, що містять  

 кардіостероїди.   

A *Herba Convallariae   



B Cortex Quercus   

C Radix Taraxaci   

D Folia Ficusi Caricae   

E Folia Sennae    

 

4. Виберіть препарати, сировиною для виготовлення яких є наперстянка шорстиста: 

A *Лантозид  

B Корглікон  

C Дігітоксин  

D Адонізид 

E Эризимін   

 

5. В аптеках настоянки та новогаленові препарати, які містять серцеві глікозиди  

 зберігають: 

A *За списком Б   

B За списком А   

C За загальним списком   

D Окремо від  ЛРС, які вміщують поживні речовини   

E В щільно закупореній тарі, залитій парафіном   

 

6. Рослинний препарат “Корглікон” застосовується як кардіотонічний засіб при 

захворюваннях серцево-судинної системи. Рослинною сировиною для його 

одержання є  

 A *листя конвалії майської     

B листя 

 C листя жовтушника сірого   

D листя евкаліпту   

E листя дурману  наперстянки пурпурової  листя жовтушника сірого   

 

7.Сировина наперстянки є джерелом отримання кардіотонічних засобів. Які органи  

 наперстянки пурпурової використовують як лікарську рослинну сировину   

A *Листки    

B Корені   

C Плоди   

D Насіння   

E Кореневища 

 

8. Для виявлення якого фрагмента молекули у препаратах глiкозидiв серцевої дiї 

групи карденолiдiв хiмiк ВТК фармацевтичного пiдприємства проводить реакцiю з 

розчином натрiю нiтропрусиду у лужному середовищi?  

A. *П’ятичленний лактонний цикл  

B. Метильна група  



C. Спиртовий гiдроксил  

D. Циклопентанпергiдрофенантреновий цикл  

E. Дигiтоксоза  

 

9. Виберiть препарати, сировиною для виготовлення яких є наперсник вовнистий:  

A. *Лантозид  

B. Корглiкон  

C. Дигiтоксин  

D. Адонiзид  

E. Еризимiн 

 

10. Препарати конвалiї травневої ви- користовують як кардiотонiчний i седативний 

засiб. З яких видiв сировини готують цi препарати? 

A. *Лист, квiтки, трава  

B. Лист, плоди, коренi  

C. Листя, квiтки, кореневище  

D. Квiтки, плоди, кореневище  

E. Трава, кореневище, плоди 

 

11. Яку iз лiкарської рослинної сировини в аптецi слiд зберiгати як гiгроскопiчну 

речовину у герметично закупоренiй тарi, при необхiдностi залитiй парафiном?  

A. *Листя наперстянки  

B. Трава чистотiлу  

C. Квiти ромашки  

D. Листя евкалiпту  

E. Корiнь солодки 

 

12. Лiкарську рослинну сировину горицвiту весняного використовують для лi- 

кування захворювань серця. Що є сировиною цiєї рослини?  

A. *Трава  

B. Суцвiття  

C. Листки  

D. Коренi  

E. Квiтки 

 

13. З чим можна переплутати лист конвалiї травневої при заготiвлi її сирови- ни?  

A. *Купена лiкарська  

B. Наперстянка великоквiткова  

C. Адонiс весiннiй  

D. Жовтушник розкидистий  

E. Кендир конопле вий 

 



14. Виберiть лiкарський засiб, сировиною для яких є наперстянка шорстиста:  

A. *Целанiд  

B. Корглiкон  

C. Дигiтоксин  

D. Адонiзид 

E. Эризимiн 

 

15. Для ідентифікації уабаїну (строфантину G), лікарського засобу з групи серцевих 

глікозидів, аналітику потрібно довести наявність стероїдного циклу. Який реактив 

йому слід для цього використати? 

A. * Сірчана кислота  

B. Щавлева кислота 

C. Мурашина кислота 

D. Лимонна кислота 

Е. Хромотропова кислота 

 

7.Прості феноли 

 

1. Листя мучницi є уросептичним засобом. Допустимою домiшкою до цiєї сировини 

є:  

A. *Листя брусницi  

B. Листя наперсника  

C. Листя скумпiї  

D. Листя кропиви  

E. Листя грицикiв звичайних 

 

2. Лист толокнянки є уросептичним засобом. Допустима домішка до цієї сировини є: 

A * лист брусники    

B лист наперстянки   

C лист скумпії 

D лист кропиви   

E лист грициків звичайних   

 

3. Студенту лікар призначив тонізуючий засіб. Вкажіть настойку якої лікарської 

рослини провізор може запропонувати студенту в даному випадку?   

A * Родіоли рожевої 

B Деревію звичайного   

C Ортосифону тичинкового  

D Наперстянки пурпурової   

E Акації білої   

 

4. Кореневища та коренi родiоли рожевої використовуються для отримання 



препаратiв тонiзуючої та стимулюючої дiї. Стандартизацiя сировини проводиться за 

вмiстом:  

A. *Родiолозиду  

B. Аралозидiв  

C. Iзофлавоноїдiв  

D. Арбутину  

E. Гiперозиду  

 

5. Фармацевтичне підприємство отримало ЛРС кореневище ехінацеї пурпурової для 

виробництва настоянки. Яку дію проявляє даний препарат 

A *Імуностимулюючу 

B Відхаркувальну 

C Проносну 

D Кардіотонічну 

E Ентеросорбуючу 

 

 

6. Сировина артишоку є джерелом препаратів з антисклеротичну, жовчогінну, 

гепатопротекторну дію. В якості лікарської сировини заготовляють: 

A *листя і кошики 

B корені, 

C траву, 

D насіння, 

E плоди. 

 

7. Фенологлікозиди відносяться до класу глікозидів. В якій сировині містяться 

фенологлікозиди? 

A. * Листя брусниці 

B. Корені щавлю кінського 

C. Плоди горобини звичайної 

D. Листя сени 

Е. Трава чабрецю 

 

8. Кумарини  

 

1. Оксi- та метоксiкумарини проявля- ють венотонiзуючу активнiсть. Препа- рати iз 

якої рослинної сировини може запропонувати провiзор у даному ви- падку: 

 A. *Fructus Aesculi hippocastani  

B. Fructus Rhami catharikae  

C. Fructus Myrtilli  

D. Fructus   

E. Fructus Sorbi aucuparicae 



 

2. Лікарський засіб аміфурин  містять фурокумарини. Для одержання субстанції  

 вказаних БАР використовують:   

A * плоди амі великої   

B плоди псоралеї   

C плоди пастернаку посівного   

D плоди віснаги морквоподібної   

E кореневища з коренями дягелю   

 

3. Плоди пастернаку використовують для отримання гіпотензивних і 

фотосенсибилізуючих засобів. Якість сировини регламентується вмістом: 

A *Фурокумаринів 

B Полісахаридів 

C Лігнанів 

D Алкалоїдів 

E Вітамінів  

 

4. Кумарини - це природні сполуки, в основі будови ко торих лежяких полягає  

скелет бензо-альфа- пірону. За допомогою якої реакції можна виявити цю групу 

сполук? 

A. *Лактонна проба 

B. Ціанідовая реакція 

C. Реакція з заліза (III) хлоридом 

D. Реакція Вільсона 

E. Реакція з реактивом Трім-Хілла 

 

5. До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла сировина Fructus Pastinacae sativae, 

що містить псорален та ангеліцин. Назвіть групу біологічно активних речовин, до якої 

вони належать: 

A. *Кумарини  

B. Сапоніни 

D. Флавоноїди 

Б. Дубильні речовини 

Е. Антраценпохідні 

 

Хромони 

 

1. Плоди віснаги морквоподібної (аммі зубної) використовують для виробництва 

спазмолітичних препаратів. Яка група речовин регламентує якість цієї сировини та 

обумовлює цю дію? 

A. * Фуранохромони  

B. Лігнани 



C. Полісахариди 

D. Флавоноїди 

Е. Вітаміни 

 

9.  Лігнани  

 

1. Рослинний препарат Силібор застосовується як гепатопротекторний засіб. 

Джерелом  для отримання цього препарату є:   

A *Насіння розторопші    

B Квітки волошки   

C Квітки пижми звичайного   

D Квітки глоду   

E Трава хвоща польового   

 

2. З плодiв розторопшi випускають ряд вiтчизняних i зарубiжних препа- ратiв 

гепатопротекторної активностi. Доброякiснiсть цiєї сировини визначає- ться 

вмiстом:  

A. *Флаволiгнанiв  

B. Кумаринiв  

C. Алкалоїдiв  

D. Вiтамiнiв  

E. Терпеноїдiв 

 

3. Препарати з коренiв i кореневищ елеутерокока призначають як тонiзуючий i 

адаптогенний засiб. За вiдсутностi в аптецi цих препаратiв їх можна замiнити на 

препарати, отриманi з: 

 A. *Коренiв женьшеню  

B. Коренiв дев’ясилу  

C. Кореневищ i коренiв валерiани  

D. Кореневищ синюхи 

 E. Кореневищ аїру 

 

4. Препарати коренiв женьшеню проявляють тонiзуючi, адаптогеннi властивостi, 

полiпшують розумову i фiзичну працездатнiсть. За вiдсутностi в аптецi настоянки 

женьшеню її можна замiнити препаратами, аналогiчними за дiєю, з сировини:  

A. *Radices Eleutherococci  

B. Radices Valerianae  

C. Radices Inulae  

D. Radices Ononidis  

E. Radices Rhei 

 



5. Лікарський засіб конділін НСА містить лігнани. Для отримання субстанції 

вказаних БАР використовують: 

A *кореневища з коренями подофилу 

B кореневища з коренями дягелю 

C кореневища з коренями валеріани 

D траву звіробою плямистого 

E траву хвоща польового 

 

 

6. Лікарські рослини входять до складу багатьох препаратів для лікування 

гепатобіліарної системи. Вкажіть, що є джерелом отримання гепатопротекторного 

препарату «Гепабене»: 

A *екстракт розторопші плямистої 

B екстракт ромашки лікарської 

C екстракт календули 

D екстракт солодки  

E екстракт перцю стручкового  

 

7. Лікарська рослинна сировина, з якої одержують препарати гепатопротекторної дії 

«Силібор», «Легалон», «Карсил», «Гепабене» є плоди: 

A. *Silybum marianum 

B. Coriandrum sativum 

C. Атті таjus 

Б. Sophora japonica 

Е. Aronia melanocarpa 

 

9.Антрахінони  

 

1. При мiкроскопiчному дослiдженнi поперечного зрiзу кори виявлено наяв- нiсть 

широкого темно-червоного проб- кового шару, пластинчаста коленхiма, друзи, 

луб’янi волокна з кристалоно- сноюобкладкою, серцевиннi променi. Реакцiя з лугом 

дала червоне забарвлення. Дiагностована ЛРС є:  

A. *Кора крушини  

B. Кора дуба  

C. Кора калини  

D. Кора верби  

E. Кора ясеня 

 

2. При iдентифiкацiї листя касiї гостролистої провiзором-аналiтиком проведена 

якiсна реакцiя для вилучен- ня групи речовин з рослинної сирови- ни з 10% 

розчином гiдроксиду натрiю (червоне забарвлення). Яка група бiо- логiчно активних 

речовин присутня у сировинi?  



A. *Антраценпохiднi  

B. Алкалоїди  

C. Жирнi олiї  

D. Дубильнi речовини  

E. Слизи  

 

3. Представлена на аналіз ЛРС являє собою чорні блискучі кістянки діаметром 6-8 

мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак  

солодкуватий, злегка в'яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди:   

A *  черемхи   

B чорниці   

C горобини чорноплідної   

D жостеру   

E глоду   

 

 4. Лікарська рослинна сировина Rhamnus cathartica використовується як проносний  

 засіб. Вкажіть, що є неприпустимими домішками цієї рослини?   

A *Плоди крушини вільховидної   

B Листки жостеру проносного   

C Кора крушини   

D Квіти жостеру   

E Кора жостеру   

 

5. Антраценпохiднi групи емоди- ну мають послаблюючий ефект. Вкажiть, яка 

рослинна сирови- на мiстить антраценпохiднi групи емодину у великiй кiлькостi:  

A. *Плоди крушини  

B. Плоди бузини  

C. Плоди чорної смородини  

D. Плоди чорницi  

E. Плоди крушини ламкої 

 

6. При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу кори виявлено наявність 

широкого темно-червоного пробкового шару, пластинчаста коленхіма, друзи, 

луб’яні волокна з кристалоносною обкладкою, серцевинні промені. Діагностована 

ЛРС є:   

A * кора крушини   

B кора берези 

C кора жостеру   

D кора верби   

E кора ясеня   

 

7. При змочуванні внутрішньої поверхні кори крушини 5\% розчином лугу 



з’являється вишньово-червоне забарвлення, яке підтверджує наявність в сировині: 

A *Антраценпохідних   

B Алкалоїдів   

C Сапонінів   

D Флавоноїдів   

E Дубильних речовин   

8. Кора крушини застозовується як послаблючий засіб. До відвару кори крушини 

додали  розчин лугу в результаті чого утворилося червоне забарвлення, що є 

свідченням наявності у сировині   

A *Антраценпохідних    

B Сапонінів   

C Дубильних речовин   

D Флавоноїдів   

E Фенолоспиртів   

 

9. Лікарська рослинна сировина Rhamnus cathartica використовується як проносний  

 засіб. Вкажіть, що є сировиною цієї рослини?   

A *Плоди   

B Листки   

C Кора   

D Корені   

E Пагони   

 

10. Кора крушини вміщує антраценпохідні. Коли можна використовувати 

заготовлену  

 кору.    

A * через 1 рік після заготівлі    

B свіжозібрану    

C через 1 місяць після заготівлі    

D зразу після сушіння    

E через 6 місяців після заготівлі    

 

11. Яка лікарська рослинна сировина є джерелом одержання препарату проносної дії  

 “Сенадексин”?   

A *Folia Sennae   

B Herba Meliloti   

C Fructus Ammi majoris   

D Fructus  Pastinacae sativae   

E Herba Hyperici    

 

12. Трава звiробоюдiрчастого переро- бляється у ряд лiкарських препаратiв. Крiм 

цього виду офiцiнальним також є вид:  



A. *Hypericum maculatum  

B. Hypericum hirsutum  

C. Hypericum elegans  

D. Hypericum montanum  

E. Hypericum linariodes 

 

13. Основними діючими речовинами листя і плодів сени є сенозиди A, B, C, D. До 

якого класу біологічно активних речовин вони належать?    

A * Антраценпохідні   

B Фенольні кислоти   

C Флавоноїди   

D Іридоїди   

E Тіоглікозиди   

 

14. Плоди жостеру містить похідні антрацену. Які якісні реакції доводять наявність 

цих речовин у ЛРС?    

A *Реакція з лугом   

B Реакція з реактивом Драгендорфа   

C Реакція із залізо-амонійним галуном   

D Реакція із сульфатом заліза   

E Реакція з реактивом Фелінга   

 

15. Препарати коренiв щавелю зда- тнi проявити як послаблюючий, так i в’яжучий 

ефекти. Це зумовлене наявнiстю таких бiологiчно активних речовин:  

A. *Антраценпохiднi i дубильнi  

B. Флавоноїди i ефiрнi масла  

C. Ефiрна i жирна олiя  

D. Кумарини i фенолглiкозиди  

E. Iридоїди i вiтамiни 

 

16. Похiднi алiзарину здатнi розчиняти оксалатнi та фосфатнi солi каменiв, що 

утворилися в нирках. Джерелом для одержання нефролiтичних препаратiв являється:  

A. *Rhizomata et radices Rubiae  

B. Rhizomata et radices Sanguisorbae  

C. Rhizomata cum radicibus Valerianae  

D. Radix Rhodiolae  

E. Radix Belladonnae 

 

17. Звикання до лiкарської рослинної сировини, що мiстить антраценпохiднi, 

виникає при призначеннi:  

A. *Листя сени  

B. Листя алое  



C. Коренiв марени  

D. Листя м’яти  

E. Листя меліси 

 

18. Листя сiни використовуються як проносний засiб. Фiльтрувати настої та вiдвари 

цiєї сировини слiд у холодному виглядi, щоб запобiгти потраплянню наступних 

подразнюючих речовин:  

A. *Смолистих  

B. Дубильних  

C. Фенольних сполук  

D. Вiтамiнiв  

E. Гiрких 

 

19. Для якої ЛРС наявність пігментованих вмістищ з безколірним вмістом має 

діагностичне значення при ідентифікації сировини: 

A. * Трава звіробою 

B. Трава гірчаку почечуйного  

C. Трава кропиви собачої 

D. Трава чистотілу 

Е. Трава беладони 

 

10. Дубильні речовини 

 

1. Фармацевтичне пiдприємство виробляє танин з рослинної сировини. Яке з 

наведених нижче лiкарських рослин може бути використано у якостi джерела?  

A. *Folium Rhus coriariae  

B. Cortex Quercus roburis  

C. Rhizoma Bergeniae crassifoliae  

D. Herba Hyperici perforati  

E. Radix Sanquisorbae officinalis 

 

2. Суплiддя вiльхи чорної мiстять дубильнi речовини i використовуються як 

в’яжучий засiб. Оберiть аналог за фармдiєю за вiдсутностi сировини:  

A. *Плоди чорницi  

B. Насiння льону  

C. Плоди шипшини  

D. Коренi алтею  

E. Плоди жостеру 

 

3. Якi низько- та високомолекулярнi полiфеноли з в’яжучою дiєю утворюють 

комплекс з бiлками та алкалоїдами i тому можуть бути використанi при отруєннях?  

A. *Дубильнi речовини  



B. Фенологлiкозиди  

C. Ефiрнi олiї  

D. Флавоноїди  

E. Сапонiни 

 

4. При проведенні ідентифікації діючи речовини утворюють осади з розчинами  

 желатину, алкалоїдів, дають осади з солями важких металів, це:    

A *Дубильні речовини    

B Вуглеводи    

C Ліпіди   

D Глікозиди    

E Іридоїди   

 

5. Промисловою сировиною для отримання таніну є ЛРС:   

A *Folium Cotini coggygriae   

B Rhizomata Bistortae   

C Rhizomata et radix Sanguisorbae   

D Fructus Viburni   

E Rhizomata Bergeniae   

 

6. Дубильнi речовини можна використовувати як антидот при отруєннi ал- 

калоїдами. Оберiть рослинну сировину, яку можна рекомендувати при такiй iн- 

токсикацiї:  

A. *Корiнь перстачу  

B. Кореневище аїру  

C. Корiнь алтею  

D. Кореневище з коренями марени  

E. Корiнь оману 

 

7.Дубильнi речовини коренiв i кореневищ перстача використовують як в’яжучий 

засiб. Який вид перстача є фармакопейним?  

A. *Potentilla erecta  

B. Potentilla argentea  

C. Potentilla pilosa  

D. Potentilla impolita  

E. Potentilla anserina 

 

8. Дубильнi речовини проявляють в’яжучу дiю i використовуються для лiкування 

колiтiв, ентероколiтiв, дiареї. Яка рослинна сировина мiстить дубильнi речовини у 

великiй кiлькостi? 

A. *Fructus Myrtilli  

B. Fructus Sambucci nigri  



C. Fructus Ribes nigri  

D. Fructus Rhamni catharticae  

E. Fructus Frangulae 

 

9. В офіційній медицині використовується кілька видів роду Polygonum. Кореневища 

одного з них багаті на дубильні речовини і використовуються для лікування 

проносів. Вкажіть цей вид: 

A. Polygonum bistorta 

B. Polygonum hydropiper 

C. Polygonum persicaria 

D. Polygonum alpinum 

Е. Polygonum aviculare 

 

10. Представлена на аналіз ЛРС у вигляді чорних блискучих кістянок діаметром 

6-8 мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак 

солодкуватий, злегка в’яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди: 

A. *Черемхи  

B. Горобини чорноплідної 

С. Глоду 

D. Чорниці 

Е. Жостеру 

 

11. Кора дуба широко використовується у фармацевтичній та медичній практиці як 

в’яжучий та протизапальний засіб. В яку фазу вегетації заготовляють лікарську 

рослинну сировину 

A. *Під час сокоруху  

B. Під час цвітіння 

C. Під час листопаду 

D. Під час спокою 

Е. Під час плодоношення 

 

12. Сировина вільхи є джерелом отримання ”Альтану’.’Як лікарську сировину 

заготовляють? 

A. *Супліддя 

B. Кору 

C. Квітки 

D. Кореневища та корені 

Е. Пагони 

 

10.Флавоноїди. Хімія. 

 

1. Для ідентифікації сировини до настою квіток глоду додали порошок металічного  



 магнію і концентровану хлористоводневу кислоту. Утворилось рожеве забарвлення,  

 яке свідчить про наявність в сировині:      

A * флавоноїдів    

B кумаринів   

C дубильних речовин   

D слизу   

E алкалоїдів   

 

 2. При хімічному аналізі квіток цмину отримали позитивний результат цианідинової  

 проби. Про наявність якого класу сполук свідчить проведена реакція:     

A * флавоноїдів    

B полісахаридів    

C кумаринів   

D сапонінів   

E алкалоїдів   

 

3.  Для визначення тотожності квітів цмину піскового до витяжки з ЛРС додали 

порошок магнію і концентровану HCI. Спостерігали появу червоного забарвлення, 

що свідчить  про наявність   

A * Флавоноїдів   

B Полісахаридів    

C Дубильних речовин   

D Алкалоїдів   

E Вітамінів   

 

4. При хімічному аналізі квіток цмину отримали позитивний результат 

цианідинової проби. Про наявність якого класу сполук свідчить проведена реакція: 

A * флавоноїдів    

B полісахаридів 

C кумаринів   

D сапонінів   

E алкалоїдів   

 

5. З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лiкування 

гемороїдальних кровотеч. Iдентифiкацiю iзофлавоноїдiв у сировинi проводять за 

допомогою:  

A. *Хроматографiчного методу  

B. Цiанiдинової проби  

C. Гемолiтичного iндексу  

D. Бiологiчної стандартизацiї  

E. Пiнного числа 



6. При розробцi аналiтично- нормативної документацiї на новий вид рослинної 

сировини, що мiстить фла воноли, провiзору слiд обрати наступну реакцiю для 

пiдтвердження цього класу сполук:  

A. *Цiанiдинова реакцiя  

B. Лактонна проба  

C. Реакцiя сублiмацiї  

D. Реакцiя з хiнiном гiдрохлоридом  

E. З реактивом Вагнера 

 

7. Для визначення справжності плодів софори японської до витягу додали концентро-

вану хлористоводневу кислоту і магнієву стружку. Спостерігали рожево-червоне 

забарвлення, яке свідчить про присутність: 

A. *Флавоноїдів  

B. Дубильних речовин 

C. Кумаринів 

D. Антраценпохідних 

Е. Сапонінів 

 

Флавоноїди. ЛРС 

 

1. З коренiв солодки голої виготовляють декiлька лiкарських препаратiв 

рiзноманiтної фармакологiчної дiї. Запропонуйте хворому противиразковий 

препарат на основi флавоноїдних сполук солодки: 

A. Лiквiритон  

B. Рутин  

C. Аскорутин  

D. Холосас  

E. Конвафлавiн 

 

2. Хворому з серцевою недостатнiстю, пов’язаною з тривалим порушенням серцевої 

дiяльностi i станом коронарних судин, можна рекомендувати препарат з наступної 

рослинної сировини:  

A. Плоди глоду  

B. Квiтки календули  

C. Коренi женьшеню  

D. Коренi аралiї  

E. Коренi барбарису 

 

3. Хворому з метою профiлактики холестазу було призначено жовчогiнний препарат 

"Фламiн". Вкажiть лiкарську рослинну сировину, яка є джерелом отримання цього 

препарату:  

A. Квiтки цмину пiскового  



B. Квiтки пижма звичайного  

C. Трава гiрчака перцевого  

D. Трава звiробою продiрявленого  

E. Квiтки волошки синьої 

 

4. Бiологiчно активнi речовини Helichrysum arenarium посилюють секрецiю шлунка 

та пiдшлункової залози, використовуються як жовчогiнний засiб. Яку групу БАР 

мiстить дана рослина?  

A. *Флавоноїди  

B. Кумарини  

C. Алкалоїди  

D. Сапонiни  

E. Серцевi глiкозиди  

 

5. На аналiз надiйшла лiкарська рослинна сировина: квiти в суцвiттях-кошиках 

дiаметром до 4 см. Крайовi квiти безстатевi, синi, лiйкоподiбнi; внутрiшнi - двоста- 

тевi, фiолетовi, трубчастi. Яка рослина має данi ознаки?  

A. Centaurea cyanus  

B. Solidago virgaurea  

C. Polygonum persicaria  

D. Scutellaria baicalensis  

E. Viola tricolor 

 

5. Основними діючими речовинами плодів глоду є флавоноїди. Яку фармакологічну 

дію вони зумовлюють?   

A * Гіпотензивну і седативну   

B Послаблюючу і седативну   

C Тонізуючу і протисудомну   

D Сечогінну і кровоспинну   

E Спазмолітичну і протизапальну   

 

7. Вiдомо, що листя барбарису виявляє кровоспинну дiю при гiпотонiї матки. Яка 

лiкарська рослина має аналогiчний ефект?  

A. *Трава гiрчака перцевого  

B. Коренi кульбаби  

C. Квiтки цмину  

D. Квiтки пижма  

E. Трава чистотiлу 

 

8. З квіток і плодів глоду отримують настій і рідкий екстракт, які використовують як 

кардіотонічний засіб. Спектрофоториметричним методом визначають склад в  

 сировині глоду наступні діючі речовини:      



A * флавоноїди 

B ліпіди 

C атропін 

D папаверин 

E цитизин 

 

9. На завод поступила партія сировини-Radix Ononidis, яка використовується для  

 виготовлення настоянки. Кількісну стандартизацію цієї сировини проводять в  

 перерахунку на:     

A * ононін    

B гіперозид   

C кварцетин   

D рутин   

E алізарин   

 

 

10. Фітопрепарат “Аромелин” проявляє Р- вітамінну активність. З якої рослинної  

 сировини отримують препарат “Аромелин”   

A *Плодів аронії чорноплідної    

B Плодів горобини звичайної   

C Плодів бузини   

D Плодів калини   

E Плодів глоду   

 

11. На аналіз одержано ЛРС, що являє собою куски коренів циліндричної форми,  

покриті бурим поздовжньо зморшкуватим корком. Очищена сировина зовні від 

світло-жовтого, злам світло- жовтий, дуже волокнистий. Запах слабий. Смак  дуже 

солодкий, злегка подразнюючий. Визначіть аналізовану ЛРС. 

A *Radices Glycyrrhizae   

B Radices Taraxaci   

C Radices Berberidis   

D Radices Araliae mandshuricae   

E Radices Ginseng   

 

12. Згiдно ДФУ (Доповнення 2) стандартизацiю листя гiнкго проводять за вмiстом: 

A. *Флавоноїдiв  

B. Сапонiнiв  

C. Алкалоїдiв  

D. Кумаринiв  

E. Хромонiв 

 



13. На аналiз надiйшла лiкарська рослина з родини Гречкових. При макроскопi-

чному дослiдженнi встановлено: рослина трав’яниста, листки ланцетоподiбнi з 

червоною плямою, наявнi плiвчастi розтруби, що вкритi притисненими волосками. 

Суцвiття верхiвкове, густа колосоподiбна китиця. Рослину дiагностовано як:  

A. *Гiрчак почечуйний  

B. Спориш звичайний  

C. Гiрчак перцевий  

D. Гiрчак змiїний  

E. Гречка звичайна 

 

14. Хворий звернувся до фiтовiддiлу аптеки з проханням вiдпустити йому дi- 

уретичний засiб. Яку лiкарську рослинну сировину краще використати з цiєю 

метою?  

A. *Herba Equiseti arvense  

B. Fructus Sophorae  

C. Herba Leonuri quinquelobati  

D. Cormus Ledi palustris  

E. Radix Araliae 

 

15. Фiтопрепарат "Флакарбiн" має спазмолiтичну, протизапальну i противиразкову 

дiю. Рослинним джерелом отримання даного препарату є:  

A. *Солодка гола  

B. Синюха блакитна  

C. Каштан кiнський  

D. Аралiя маньчжурська  

E. Нагiдки лiкарськi 

 

16. Фiтопрепарат "Флакарбiн" має спазмолiтичну, протизапальну i противиразкову 

дiю. Рослинним джерелом отримання даного препарату є: 

A. *Солодка гола  

B. Синюха блакитна  

C. Каштан кiнський  

D. Аралiя маньчжурська  

E. Нагiдки лiкарськi 

 

 

17. Квiтки глоду використовуються для виробництва кардiотонiчних засобiв. При 

заготiвлi цiєї сировини можливе потрапляння домiшок у виглядi квiток:  

A. *Терну  

B. Жостеру  

C. Черемшини  

D. Шипшини  



E. Бузини 

 

18. Для зупинки маткових та гемороїдальних кровотеч використовують препарати 

гiрчака почечуйного, при вiдсутностi цiєї сировини можна запропонувати:  

A. *Tinctura Ononidis  

B. Tinctura Sophora japonica  

C. Tinctura Grategi  

D. Tinctura Leonuri  

E. Tinctura Valerianae 

 

19. Препарати квiтiв глоду призначають як кардiотонiчний засiб. Доброякiснiсть 

сировини характеризується вмiстом такої речовини:  

A. *Гiперозид  

B. Пурпуреаглiкозид  

C. Ланатозид  

D. Строфантидин  

E. Адонiтоксин 

 

20. Відомо, що траву череди застосовують як діуретичний і потогінний засіб. 

Фармакопейним видом є: 

A. *Bidens tripartita 

B. Bidens radiata 

C. Bidens frondosa 

D. Bidens orientalis 

Е. Bidens cernua 

 

11. Алкалоїди. Протоалкалоїди, тропанові. 

 

1. Кiлькiсний вмiст суми алкалоїдiв за ДФУ у плодах стручкового перцю визначають 

за вмiстом такої речовини: 

A. Капсаїцин  

B. Цитизин  

C. Термопсин  

D. Кофеїн  

E. Опiй 

 

2. За яким списком необхідно зберігати листя беладони, блекоти і дурману, які  

 вміщують тропанові алкалоїди?   

A *За списком Б   

B За списком А   

C За загальним списком   

D За списком “Ефірноолійна сировина”   



E Прирівнено до наркотичних   

 

3. З рослинної сировини  виготовляють настойку, екстракти, які входять до 

комплексних препаратів „Белатамінал”, „Бекарбон”, „Бесалол”, „Белалгін” та ін, для 

цього  використовують: 

A *трава беладони    

B трава конвалії    

C трава астрагалу    

D трава череди    

E трава чистотілу         

 

4. На аналіз одержали ЛРС, яка являє собою суміш яйцеподібно загострених листків 

до 25 см довжиною і до 20 см шириною; основа листка клиноподібна, край  

 крупновиїмчастий; черешок довгий циліндричний. Жилкування листка  

 перистосітчасте;головна жилка і жилки першого порядку сильно виступають на  

 нижній поверхні листка. Зверху листки темно-зелені, зісподу  світліші. Запах 

слабкий, наркотичний. Смак не визначається. Рослина отруйна! Якій рослині 

належить описана ЛРС?   

A * Datura stramonium    

B Passiflora incarnata   

C Chelidonium majus    

D Vinca minor 

E - 

 

5. Препарати беладонни звичайної використовують як протизапальнi, спазмолiтичнi 

засоби. Офiцiнальною сировиною є: 

A. *Листя i коренi беладонни  

B. Трава беладонни  

C. Плоди беладонни  

D. Квiтки беладонни  

E. Кореневища беладонни 

 

6. Препарат "Астматин"застосовується при бронхiальнiй астмi. Який вид ро- слинної 

сировини, що вмiщує тропановi алкалоїди, являється складовою части- ноюцього 

препарату?  

A. *Блекота чорна  

B. Матковi рiжки  

C. Подорожник великий  

D. М’ята перцева  

E. Чистотiл великий  

 

Алкалоїди. Ізохінолінові.  



1. Алкалоїд кодеїн призначають для заспокоєння кашлю. Яка лікарська рослинна  

 сировина містить цей алкалоїд?   

A * Коробочки  маку снотворного   

B Трава маклеї   

C Трава чистотілу   

D Трава барвінку малого   

E Листя чаю   

 

2. Препарат глауцину гiдрохлорид має протикашлеву дiю, що за силою i тривалiстю 

перевищує дiю кодеїну i не дає побiчного наркотичного ефекту. Сировина якої 

лiкарської рослини є джерелом даного препарату? 

A. *Glaucium flavum  

B. Glycyrrhiza glabra 

C. Centaurium erythraea  

D. Gentiana lutea  

E. Saponaria officinalis 

 

3. Алкалоїд кодеїн, що має протикашльову активнiсть, має i наркотичний ефект. 

Тому в дитячiй практицi його слiд замiняти на iнший алкалоїд без побiчної дiї. Що 

слiд використовувати в такому випадку?  

A. *Глауцин  

B. Папаверин  

C. Тебаїн  

D. Капсаїцаїцин 

E. Опiй 

E. Термопсин 

 

4. Алкалоїд глауцин має проти- кашльову дiю, що за силою i три- валiстю перевищує 

кодеїн i не дає побiчного наркотичного ефекту. Яка лiкарська рослина мiстить 

глауцин?  

A. *Мачок жовтий  

B. Чистотiл великий  

C. Термопсис ланцетоподiбний  

D. Дурман звичайний  

E. Скополiя карнiолiйська 

 

5. Траву мачка жовтого (Herba Glaucii flavi) використовують для одержання 

лiкарських засобiв з протикашльовою дiєю. Який алкалоїд видiляють з неї?  

A. *Глауцин  

B. Гiндарин  

C. Кодеїн  

D. Термопсин  



E. Протопiн 

 

Алкалоїди. Індольні. 

1. При неврастенії, безсонні, клімактеричних порушеннях рекомендують  

 використовувати такий фітопрепарат на основі алкалоїдовмісної сировини:   

A * Новопасит    

B Ерготамін   

C Глауцину гідрохлорид   

D Секуриніну нітрат   

E Вінбластин   

 

2. При неврастенiї, безсоннi, клiмактеричних порушеннях рекомендують 

використовувати такий фiтопрепарат на основi алкалоїдовмiсної сировини:  

A. *Новопасит  

B. Ерготамiн  

C. Глауцину гiдрохлорид  

D. Секуринiну нiтрат  

E. Вiнбластин 

 

3. Трава барвiнку малого мiстить вiнкамiн, який знижує артерiальний тиск та 

виявляє слабкий седативний ефект. Представником якого класу бiологiчно активних 

речовин є вiнкамiн? 

A. *Алкалоїди  

B. Дубильнi речовини  

C. Сапонiни  

D. Флавоноїди  

E. Антраценпохiднi 

 

4. Алкалоїд вiнкамiн знижує артерiальний тиск, виявляє слабкий седативний ефект, 

справляє також кровоспинну i протизапальну дiю. Джерелом цього алкалоїду є 

трава:  

A. *Барвiнку малого  

B. Софори товстоплiдної  

C. Дельфiнiю сiтчастого  

D. Аконiту бiловустого  

E. Глечикiв жовтих 

 

5. Препарати катарантуса рожевого використовують для лiкування лiмфо- 

гранулематозу, гематосаркоми, у терапiї гострого лейкозу. Стандартизацiю якостi 

цiєї сировини проводять за вмiстом:  

A. *Вiнбластину  

B. Гармiну  



C. Атропiну  

D. Гiосцiамiну  

E. Строфантидину 

 

6. Виберіть з перелічених рослин такі, що вміщують індольні алкалоїди: 

A. *Раувольфія зміїна, барвінок малий  

B. Чистотіл великий, мак снотворний 

C. Ефедра хвощова, пізцьоцвіт осінній 

D. Шоколадне дерево, чай китайський 

Е. Дурман звичайний, блекота чорна 

 

Алкалоїди різні. 

 

1. До лiкарських засобiв з групи алкалоїдiв, похiдних пiролiзидину, належить:  

A. *Платифiлiну гiдротартрат  

B. Пiлокарпiну гiдрохлорид  

C. Атропiну сульфат  

D. Стрихнiну нiтрат  

E. Папаверину гідрохлорид 

 

2. З трави термопсису ланцетоподiбного виготовляють настiй, екстракт сухий, 

”Таблетки вiд кашлю”, якi мають вiдхаркувальну дiю. За вмiстом якої групи БАР 

стандартизують дану сировину:  

A. *Алкалоїди  

B. Iридоїди  

C. Флавоноїди  

D. Полiсахариди  

E. Сапонiни  

 

3. Оберiть реактив, який слiд застосувати провiзору-аналiтику для виявлення 

алкалоїдiв у рослиннiй сировинi:  

A. *Реактив Драгендорфа  

B. Бромна вода  

C. Розчин лугу  

D. Реактив Шталя  

E. Реактив Трим-Хiла 

 

4. Пiд час заготiвлi ряду видiв рослинної сировини можливе потрапляння отрутної 

домiшки, яка мiстить алкалоїди. Цей клас сполук можливо iдентифiкувати за 

допомогоюреакцiї з реактивом:  

A. *Драгендорфа  

B. Легаля  



C. Трим-Хiла  

D. Шталя  

E. Фелiнга 

 

5. Представники родини Solanaceae широко використовуються в медичнiй практицi 

як алкалоїдовмiснi рослини. Який iз представникiв родини є джерелом для 

напiвсинтетичного отримання кортикостероїдних гормональних препаратiв?  

A. *Solanum laciniatum  

B. Atropa belladonna  

C. Datura Stramonium  

D. Hyoscyamus niger  

E. Solanum tuberosum 

 


