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У посібнику розглядаються тестові завдання з 

фармакології, включені до відкритих 

тестових баз та буклетів останніх десяти років 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. 

Фармація». Тести впорядковані відповідно до 

тематичного плану практичних занять з 

дисципліни та дозволяють студентам 

перевірити ступінь засвоєння теоретичного 

матеріалу, сформувати системні знання й 

логічне мислення. 

Матеріал викладений в посібнику 

дозволить підвищити якість засвоєння 

студентами базового комплексу знань з 

навчальної дисципліни «Фармакологія» та 

покращити підготовку до ліцензійного 

інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація». 

Розрахований для студентів III курсу 

фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних 

закладів України. 
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