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 До збірника ввійшли тестові завдання з бази 

ліцензійного іспиту Крок 1. «Фармація», а 

також складені авторами відповідно до 

програми навчальної дисципліни «аналітична 

хімія» для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр фармації», 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальності 226 «Фармація». 

Мета збірника - підвищити ефективність 

підготовки студентів до ліцензійного 

державного іспиту Крок 1. «Фармація». Може 

бути використаний студентами для підготовки 

до практичних занять, самоконтролю 

вивченого матеріалу та під час підсумкових 

модулів з аналітичної хімії. 

Автори сподіваються, що рукопис буде корисним передусім студентам 

фармацевтичних факультетів, а також викладачам, які ведуть практичні 

заняття з даної дисципліни. 
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