ІДЕНТИФІКАЦІЯ
1. Аналiтик контрольно-аналiтичної лабораторiї проводить контроль якостi кислоти
борної. Справжнiсть пiдтверджується за реакцiєю утворення борноетилового
(борнометилового) ефiру, який горить полум’ям, оточеним:
A. Зеленим кольором
B. Синiм кольором
C. Червоним кольором
D. Жовтим кольором
E. Фiолетовим кольором
2. Провiзор-аналiтик, аналiзуючи вiтамiннi очнi краплi, пiд час розглядання в їх УФ-свiтлi
спостерiгав яскраву зеленувато-жовту флюоресценцiю. Це свiдчить про наявнiсть:
A. Рибофлавiну
B. Тiамiну бромiду
C. Кислоти фолiєвої
D. Кислоти аскорбiнової
E. Вiкасолу
3. Провiзор-аналiтик виконує аналiз на наявнiсть натрiю тiосульфату. Оберiть реактив, за
допомогою якого можна вiдкрити тiосульфат-iон:
A. Кислота хлористоводнева
B. Натрiю бромiд
C. Калiю йодид
D. Натрiю гiдроксид
E. Магнiю сульфат
4. Провiзор-аналiтик при iдентифiкацiї ксероформу провiв реакцiю з натрiю сульфiдом;
при цьому утворився чорний осад. Який iон вiн виявив?
A. Бiсмуту
B. Плюмбуму
C. Цинку
D. Купруму
E. Аргентуму
5. При iдентифiкацiї лiкарських засобiв провiзор-аналiтик Державної iнспекцiї по
контролю за якiстю лiкарських засобiв проводить лiгнiнову пробу. Укажiть цей
лiкарський засiб:
A. Стрептоцид
B. Кислота аскорбiнова
C. Кортизону ацетат
D. Метiонiн
E. Анальгiн
6. Якiсна реакцiя на фенол - реакцiя з бромною водою. Яка сполука утворюється при
взаємодiї фенолу з бромною водою i випадає iз розчину у виглядi бiлого осаду?
A. 2,4,6-Трибромфенол
B. 2-Бромфенол
C. 3-Бромфенол
D. 4-Бромфенол
E. 2,4-Дибромфенол
7. У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї дослiджується субстанцiя кальцію пангамату. З
яким реактивом катiон кальцiю утворює бiлий осад?
A. Амонiю оксалат

B. Натрiю хлорид
C. Калiю перманганат
D. Калiю бромiд
E. Натрiю кобальтинiтрит
8. Проводячи iдентифiкацiюiзонiазиду, провiзор-аналiтик прокип’ятив субстанцiю з 2,4динiтрохлорбензолом. В результатi утворилося жовте забарвлення, яке при додаваннi
розчину лугу переходить у фiолетове, а потiм у бурувато-червоне. В результатi реакцiї
утворюється похiдне такого альдегiду:
A. Глутаконовий
B. Глюконовий
C. Глютамiновий
D. Глiоксалевий
E. Гексановий
9. Хiмiк ВТК Фармацевтичного пiдприємства може пiдтвердити у препаратi, що мiстить
ферум (II), наявнiсть останнього реакцiєю з:
A. Калiю фероцiанiдом Fe (III)
B. Калiю цiанiдом
C. Калiю хлоридом
D. Калiю тiоцiанатом
E. Калiю бромiдом
10. Провiзор-аналiтик аптеки проводить iдентифiкацiю оксацилiну натрiєвої солi. У якостi
реактивiв вiн використовує розчин гiдроксиламiну солянокислого у присутностi розчину
натрію гiдроксиду i розчин купруму нiтрату. Який структурний фрагмент молекули
препарату виявляється за допомогою даних реагентiв?
A. Бета-лактамний цикл
B. Тiазолiдиновий цикл
C. Iзоксазольний цикл
D. Фурановий цикл
E. Тiадiазольний цикл
11. Для iдентифiкацiї стрептоциду, сульфацилу натрiю, норсульфазолу, сульфадимезину
слiд провести реакцiю утворення:
A. Азобарвника
B. Мурексиду
C. Тайлеохiну
D. Флуоресцину
E. Йодоформу
12. Провiзор-аналiтик КАЛ проводить iдентифiкацiю лiкарської речовини за сульфiтiонами згiдно до вимог ДФУ. Який реактив знебарвлюється пiд час цього дослiдження?
A. Розчин йоду
B. Розчин залiза (III) хлориду
C. Розчин амонiаку
D. Розчин калiю йодиду
E. Розчин калiю нiтрату
13. Провiзор-аналiтик iдентифiкує кислоту салiцилову за утворенням ауринового барвника
червоного кольору. Який реактив вiн додав при цьому?
A. Маркi
B. Фiшера
C. Неслера

D. Драгендорфа
E. Фелiнга
14. До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслiдок чого свiтло-жовте
забарвлення змінюється на оранжево-жовте. При наступному додаваннi кислоти
хлористоводневої розчин стає знову свiтло-жовтим, а потiм оранжево-жовтим. Якi
властивості фтивазиду пiдтверджує дана реакцiя?
A. Амфотернi
B. Окиснювальнi
C. Кислотнi
D. Основнi
E. Вiдновнi
15. За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртутi здiйснюють шляхом взаємодiї з розчином
натрiй гiдроксиду. Осад якого кольору утворюється в результатi реакцiї?
A.Жовтий
B. Червоний
C. Блакитний
D.Жовто-зелений
E. Бiлий
16. Для виявлення якого фрагменту молекули у препаратах глiкозидiв серцевої дiї групи
карденолiдiв хiмiк ОТК фармацевтичного пiдприємства проводить реакцiю з розчином
натрiю нiтропрусиду у лужному середовищi?
A. П’ятичленний лактонний цикл
B. Метильна група
C. Спиртовий гiдроксил
D. Циклопентанпергiдрофенантрен
E. Дигiтоксоза
17. 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?
A. Небелений папiр
B. Бензол
C. Оцтовий ангiдрид
D. Пiридин
E. Хлороформ
18. Провiзор-аналiтик аналiзує ксероформ. Який з наведених реактивiв вiн може
використати для iдентифiкацiї бiсмуту у складi ксероформу?
A. Натрiю сульфiд
B. Барiю хлорид
C. Амонiаку гiдроксид
D. Калiю-натрiю тартрат
E. Купруму сульфат
19. На аналiз в контрольно-аналiтичну лабораторiю надiйшов ампульний розчин
ефедрину гiдрохлориду. Однiєю з реакцiй iдентифiкацiї препарату є реакцiя з розчином
калiю ферицiанiду.Що при цьому спостерiгається?
A. Вiдчувається запах бензальдегiду
B. Видiлення бульбашок газу
C. Випадiння темно-сiрого осаду
D. Вiдчувається запах амонiаку

E. Утворення червоного забарвлення
20. Для встановлення справжностi субстанцiї лiкарської речовини, що мiстить карбонатiон, згiдно вимог ДФУ, провiзор-аналiтик має використати наступний реактив:
A. Кислота оцтова розведена
B. Реактив Неслера
C. Розчин калiю йодиду
D. Розчин натрiю гiдроксиду
E. Розчин натрiю хлориду
21. В контрольно-аналiтичнiй лабораторiї необхiдно здiйснити аналiз препаратiв гормонiв
щитоподiбної залози (тиреоїдин). Аналiтик при їх iдентифiкацiї зобов’язаний провести
реакцiю на:
A. Органiчно зв’язаний йод
B. Ароматичну амiногрупу
C. Нiтрогрупу
D. Стероїдний цикл
E. Складноефiрну групу
22. У молекулi кортизону ацетату мiститься складноефiрна група. Для пiдтвердження
наявностi цiєї групи у лiкарськiй речовинi була використана:
A. Гiдроксамова проба
B. Реакцiя Вiталi-Морена
C. Реакцiя з оксалатом амонiю
D. Мурексидна проба
E. Реакцiя з бромною водою
23. Провiзор-аналiтик КАЛ проводить iдентифiкацiю лiкарської речовини. За вимогами
ДФУ пiд час проведення iдентифiкацiї iонiв арсену використовується розчин:
A. Гiпофосфiту
B. Калiю йодовiсмутату
C. Натрiю гiдроксиду
D. Тiоацетамiду
E. Альфа-нафтолу
24. Провiзор-аналiтик пiдтверджує наявнiсть складноефiрної групи у лiкарськiй речовинi
"Кальцiю пангамат" реакцiєю утворення:
A. Забарвленого гiдроксамату
B. Йодоформу
C. Маслянистого осаду
D. Мурексиду
E. Бiлого осаду
25. В контрольно-аналiтичнiй лабораторiї виконують аналiз лiкарської речовини з групи
алкалоїдiв. Який з наведених лiкарських засобiв дає позитивну реакцiю Вiталi-Морена?
A. Скополамiну гiдробромiд
B. Платифiлiну гiдротартрат
C. Хiнiну сульфат
D. Папаверину гiдрохлорид
E. Морфiну гiдрохлорид
26. Провiзор-аналiтик дослiджує субстанцiю папаверину гiдрохлориду. За допомогою
якого реактиву можна пiдтвердити наявнiсть хлорид-iону в дослiджуванiй субстанцiї?
A. Аргентуму нiтрат
B. Натрiю гiдроксид

C. Магнiю сульфат
D. Кальцiю хлорид
E. Цинку оксид
27. Пiдтвердити наявнiсть нiтрогрупи у структурi левомiцетину можна пiсля вiдновлення
нiтрогрупи до амiногрупи за допомогою реакцiї утворення:
A. Азобарвника
B. Гiдроксамату
C. Тiохрому
D. Флуоресцеїну
E. Таллейохiнiну
28. Аналiтик контрольно-аналiтичної лабораторiї виконує експрес-аналiз натрiю параамiносалiцилату. Наявнiсть фенольного гiдроксилу пiдтверджується реакцiєю з розчином:
A. FeCl3
B. NH3
C. AgNO3
D. K3[Fe(CN)6]
E. Концентрованої HNO3
29. На наявнiсть якої аналiтико-функцiональної групи в молекулi глюкози вказує
утворення цегляно-червоного осаду при взаємодiї розчину субстанцiї з мiдно-тартратним
реактивом:
A. Альдегiдна
B. Естерна
C. Карбоксильна
D. Кето-група
E. Амiдна
30. За вимогами ДФУ субстанцiю йоду iдентифiкують за реакцiєю з розчином
крохмалю. Внаслiдок взаємодiї з’являється забарвлення такого виду:
A. Синє
B. Червоне
C.Жовте
D. Коричневе
E. Синьо-зелене
31. Для iдентифiкацiї субстанцiї лiкарського засобу провiзор-аналiтик проводить реакцiю з
мiдно-тартратним реактивом (реактивом Фелiнга). На наявнiсть якої з наведених
функцiональних груп вказує видимий аналiтичний ефект?
A. Альфа-кетольна
B. Карбоксильна
C. Складно-ефiрна
D. Амiдна
E. Проста ефiрна
32. Для iдентифiкацiї натрiю цитрату проводять реакцiю з розчином кальцiю хлориду. При
цьому спостерiгають:
A. Утворення бiлого осаду тiльки пiд час кип’ятiння
B. Утворення осаду синього кольору
C. Утворення синього забарвлення, що швидко зникає
D. Утворення бiлого осаду
E. Появу iнтенсивної зеленої флюоресценцiї

33. 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:
A. Натрiю фторид
B. Натрiю хлорид
C. Натрiю бромiд
D. Натрiю йодид
E. Натрiю тiосульфат
34. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю фталилсульфатiазолу (фталазолу). У
вiдповiдностi з вимогами ДФУ субстанцiю нагрiвають з резорцином у присутностi
кислоти сiрчаної; при наступному додаваннi розчину натрiю гiдроксиду i води
утворюється:
A. Iнтенсивна зелена флуоресценцiя
B. Рясний бiлий осад
C. Червоно-фiолетове забарвлення
D. Об’ємний осад жовтого кольору
E. Iнтенсивне синє забарвлення
35. Iдентифiкацiю розчину магнiю пероксиду проводять за допомогою утворення
надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється?
A. Синє
B. Червоне
C. Зелене
D. Чорне
E.Жовте
36. Для виявлення тiосульфат-iону провiзор-аналiтик додав надлишок реактиву, при
цьому утворився бiлий осад, який повiльно жовтiв, бурiв, чорнiв. Який розчин додав
провiзор-аналiтик?
A. Аргентуму нiтрат
B. Барiю хлорид
C. Амонiю оксалат
D. Плюмбуму (II) ацетат
E. Дифенiламiн
37. 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?
A. Концентрована сульфатна кислота
B. Розчин йоду
C. Розчин феруму (III) хлорид
D. Хлороформ
E. Розчин калiю гiдроксиду
38. Який iз перелiчених антибiотикiв можна iдентифiкувати за реакцiєю утворення
мальтолу?
A. Стрептомiцину сульфат
B. Доксициклiну гiдрохлорид
C. Амоксицилiн
D. Лiнкомiцину гiдрохлорид
E. Канамiцину моносульфат
39. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю субстанцiї калiю ацетату. За допомогою
якого реактиву вiн пiдтверджує наявнiсть катiону калiю у дослiджуваному розчинi?

A. Кислота винна
B. Натрiю гiдроксид
C. Калiю перманганат
D. Залiза (III) хлорид
E. Цинку оксид
40. У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї необхiдно пiдтвердити наявнiсть етилендiамiну
у складi еуфiлiну. Яким з перелiчених реактивiв можна визначити етилендiамiн?
A. Купруму (II) сульфат
B. Натрiю гiдроксид
C. Концентрована сульфатна кислота
D. Аргентуму нiтрат
E. Барiю хлорид
41. Однiєю з реакцiй iдентифiкацiї лiкарських сполук, якi вмiщують катiон кальцiю згiдно
вимог ДФ України є реакцiя з:
A. Глiоксальгiдроксианiлом
B. Гiдроксихiнолiном
C. Гiдроксиламiном
D. Алiзарином
E. Кислотою сульфатною
42. Сечовину в розчинi гiдропериту iдентифiкують за допомогою бiуретової реакцiї. Яке
забарвлення при цьому з’являється?
A. Фiолетове
B. Зелене
C. Блакитне
D.Жовте
E. Чорне
43. 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:
A. Натрiю гiдроксиду
B. Срiбла нiтрату
C. Дифенiламiну
D. Барiю хлориду
E. Фенолфталеїну
44. Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю субстанцiї iзонiазиду у вiдповiдностi з
вимогами ДФУ за температурою плавлення жовтого осаду, який отримують при взаємодiї
з розчином:
A. Ванiлiну
B. Гiдроксихiнолiну
C. Натрiю нiтропрусиду
D. Калiю бромiду
E. Амонiю тiоцiанату
45. Хлорид-iони виявляють розчином аргентуму нiтрату в кислому середовищi в
присутностi такої кислоти:
A. Нiтратна
B. Сульфатна
C. Фосфатна
D. Оцтова
E. Сульфiтна

46. Наявнiсть сульфат-йону в лiкарських засобах виявляють розчином барiю хлориду в
присутностi такої кислоти:
A. Розведена хлороводнева
B. Льодяна оцтова
C. Концентрована нiтратна
D. Розведена фосфатна
E. Розведена нiтратна
47. При нагрiваннi ефедрину з кристаликом калiю фероцiанiду з’являється запах гiркого
мигдалю. Яка речовина при цьому утвориться?
A. Бензальдегiд
B. Нiтробензен
C. Хлорбензен
D. Анiлiн
E. Толуол
48. Яка з лiкарських речовин з винною кислотою в присутностi натрiю ацетату утворює
бiлий осад, розчинний в лугах та мiнеральних кислотах?
A. Калiю хлорид
B. Натрiю хлорид
C. Лiтiю карбонат
D. Натрiю йодид
E. Натрiю бромiд
49. При проведеннi якiсного хiмiчного аналiзу субстанцiї кислоти нiкотинової провели
реакцiю, в результатi якої з’являється синє забарвлення. Який реактив при цьому
використаний?
A. Розчин мiдi (II) сульфату
B. Розчин натрiю гiдроксиду
C. Розчин залiза (III) хлориду
D. Роданбромiдний реактив
E. Реактив Неслера
50. При проведеннi iдентифiкацiї нiтроксолiну провели реакцiю, в результатi якої
з’являється чорно-зелене забарвлення. Який реактив при цьому використаний?
A. Розчин залiза (III) хлориду
B. Розчин натрiю гiдроксиду
C. Розчин мiдi (II) сульфату
D. Роданбромiдний реактив
E. Реактив Неслера
51. Якi йони, вiдповiдно до вимог Державної фармакопеї України, iдентифiкують з
розчином динатрiю гiдрофосфату у присутностi розчину амiаку розведеного i розчину
амонiю хлориду?
A. Магнiю
B. Кальцiю
C. Аргентуму
D. Калiю
E. Арсену (III)
53. Оберiть катiон, який з розчином калiю фероцiанiду в середовищi кислоти ацетатної з
наступним додаванням амонiю хлориду утворює бiлий кристалiчний осад:
A. Кальцiй

B. Магнiй
C. Ферум (II)
D. Ферум (III)
E. Цинк

