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С т р у к т у р а  з а н я т т я  

 

І. Організаційна частина заняття (1-3 хв.) 

ІІ. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

Комбінаторика (the combinatorics) - це розділ елементарної алгебри, в якому вивчаються 

деякі операції над скінченними множинами і розв'язуються задачі, пов'язані з цими 

операціями. 

I. Перестановки 

Нехай є множина М, яка складається із n елементів: а1, a2, а3,…, аn. Якщо переставляти 

ці елементи можливими способами, залишаючи незмінним їх загальне число, одержуємо 

декілька послідовностей: а1, а2, а3,…,аn,…,аn-1,аn-2,…, а1 і т. д. Кожна з таких 

послідовностей є перестановкою із даних n елементів. 

Перестановкою (the permutation) із n елементів називається будь-яка скінченна 

послідовність (progression), яка одержується в результаті упорядкування деякої скінченної 

множини, складеної з nелементів. Число всіх перестановок із n елементів позначається Рn. 

Це число дорівнює добутку всіх цілих чисел від 1 до n. Позначають: 

. 

Добуток n перших натуральних чисел прийнято позначати символом n! 

 
Символ n! читають "eн факторіал". Це слово походить від латинського factor, що означає 

“множник”. При n=1 у виразі  залишається одне число 1. Тому 

приймається (як визначення), що 1!=1. При n=0 вираз  немає 

змісту, з числа 0 існує одне переміщення, тому приймається, що 0!=1. Значить, Рn=n! 

правильна формула . 

Приклад. Якою кількістю способів можна розсадити 8 студентів в ряд з 8 місць: 

. 

II Сполучення (комбінації) 

Нехай є множина М, яка складається з n різних елементів. Будь-яка підмножина 

множини М, яка містить k-елементів (k=0, 1, 2, ..., n), 



називається сполученням (combination) або комбінацією з даних n елементів по k-

елементів, якщо ці підмножини відрізняються хоча б одним елементом. Число різних 

сполучень із n елементів по k позначається  (combination від combinare лат. - 

сполучати). Іноді замість  пишуть ( ). 

Приклад. Із множини цифр 1, 2, 3, 4 можна утворити такі сполучення по два елементи: 

1,2; 1,3; 1,4; 2,3; 2,4; 3,4. 

Число всіх сполучень із n елементів по k, де , дорівнює добутку k послідовних 

натуральних чисел, з яких найбільше є n, діленому на добуток всіх натуральних чисел від 

1 до k. 

.Формулу для можна записати в іншому вигляді. 

Помноживши чисельник i знаменник дробу в правій частині на 

добуток , одержуємо: 

. 

Зауваження. Із n елементів можна скласти тільки одне сполучення, що містить 

всі n елементів, тому прийнято: 

  . 

Властивості сполучень:а) ;   б) . 

III Розміщення 

Кожна впорядкована підмножина, яка містить k елементів даної множини 

з n елементів, називається розміщенням (accommodation) із n по k елементів. Таким чином, 

два різних розміщення із даних n елементів по k відрізняються один від одного або 

складом елементів, або порядком їх розміщення. 

Приклад. Із трьох цифр 1, 2, 3 можна утворити такі розміщення по два: 1,2; 2,1; 1,3; 3,1; 

2,3; 3,2. Число розміщень із n елементів по k позначається символом  (аrrangement 

(франц.) - розміщення). Число всіх можливих розміщень із n елементів по k дорівнює 

добутку k послідовних чисел, з яких найбільшим є n, тобто: 

, або . 

Приклад. В класі 10 навчальних предметів і 5 різних уроків в день. Скількома способами 

можна розподілити уроки в день. 

Розв'язання. Всі можливі розподіли уроків в день являють собою, очевидно, всі можливі 

розміщення з 10 елементів по 5; тому всіх способів розподілу повинно 

бути:  

Приклад. Скількома можливими способами можна вибрати з 15 людей делегацію в складі 

3 осіб. 

Розв'язання. Шукане число (кількість можливих вибірок) є числом сполучень із 15 по 3:  

. 

 

 

 



ІV. Мотивація навчальної діяльності. Формування знань, вмінь і навичок студентів.  

 Формула кількості розміщень   відрізняється від формули  

тим, що враховує не лише кількість способів, яким можна вибрати декілька об'єктів, але і 

всі перестановки об'єктів в кожній можливій вибірці. 

Задача на використання різних формул комбінаторики: Викладаємо фрукти зліва 

направо в наступному порядку:  яблуко / груша / банан   

Питання: 1) Скількома способами їх можна переставити? 

 

Одна комбінація вже записана вищим і з останніми проблем не виникає:   

яблуко / банан / груша   

груша / яблуко / банан 

груша / банан / яблуко 

банан / яблуко / груша   

банан / груша / яблуко  Разом: 6 комбінацій або 6 перестановок. 

Добре, тут не склало особливих труднощів перерахувати всі можливі випадки, але як 

бути, якщо предметів більше?  Вже з чотирма різними фруктами кількість комбінацій 

значно зросте!  Тут на допомогу приходе формула кількості перестановок, тоді – 3 об'єкти 

можна переставити  способами. 

  

Питання : 2) Скількома способами можна вибрати а) один фрукт, б) два фрукти, в) три 

фрукти, г) хоч би один фрукт?  Навіщо вибирати?   

а) Один фрукт можна вибрати, очевидно, трьома способами – узяти або яблуко, або 

грушу, або банан. Формальний підрахунок проводиться по формулі кількості поєднань: 

 Запис   в даному випадку слід розуміти так: «скількома способами 

можна вибрати 1 фрукт з трьох?» 

б) Перерахуємо всі можливі поєднання двох фруктів:   

яблуко і груша;  

яблуко і банан;   

груша і банан.   

Кількість комбінацій легко перевірити по тій же формулі: .  Запис  

розуміється аналогічно: «скількома способами можна вибрати 2 фрукти з трьох?».   

в) Три фрукти можна вибрати єдиним способом:  

г) Скількома способами можна узяти хоч би один фрукт? Умову «хоч би один» має на 

увазі, що нас владнає 1 фрукт (будь-який) або 2 будь-яких фрукта або всі 3 фрукти:  

 способами можна вибрати хоч би один фрукт. 

 

Питання : 3) Скількома способами можна роздати по одному фрукту Даші і Наташі?   

Для того, щоб роздати два фрукти, спочатку потрібно їх вибрати. Згідно з пунктом «б» 

попереднього питання, зробити це можна  способами, перепишу їх заново:  

яблуко і груша;  

яблуко і банан;  

груша і банан. 

Але комбінацій зараз буде в два рази більше. Розглянемо, наприклад, першу пару фруктів:  

яблуком можна пригостити Дашу, а грушою – Наташу; або навпаки – груша дістанеться 



Даші, а  яблуко – Наташі. І така перестановка можлива для кожної пари фруктів. В даному 

випадку працює формула кількості розміщень:  

 

Постарайтеся добре з'ясувати різницю між перестановками, поєднаннями і розміщеннями. 

У простих випадках можна перерахувати всі можливі комбінації уручну, але найчастіше 

це стає непідіймальним завданням, саме тому і потрібно розуміти сенс формул. 

 

 

V. Закріплення знань і вмінь студентів 

Студенти розв’язують задачі біля дошки за допомогою вчителя 
Приклад 1. Скільки є можливих способів для утворення дозору з трьох солдатів та одного 

офіцера, якщо є 80 солдат і 3 офіцери? 

Розв'язання. При одному офіцері і 80 солдатах можна утворити дозор способами. При 

трьох офіцерах число способів буде в три рази більше, а саме . 

 

Приклад 2. Знайти число діагоналей опуклого десятикутника. 

Розв'язання. Вершини десятикутника утворюють сукупність 10 точок площини, з яких 

довільні три не лежать на одній прямій. З'єднуючи будь-яку пару цих точок відрізками 

одержимо:  відрізків, 10 з яких є сторонами многокутника. Отже, 

діагоналей 35. 

 

Приклад 3. У ящику знаходиться 15 деталей. Скількома способами можна узяти 4 деталі? 

У завданні йдеться про виборку з 4 деталей, таким чином, у нас мають місце поєднання 

деталей. Рахуємо їх кількість:  

У схожій ситуації я раджу використовувати наступний прийом: у знаменнику вибираємо 

найбільший факторіал (в даному випадку ) і скорочуємо на нього дріб. Для цього 

чисельник слід представити у вигляді . Розписуємо: 

 способами можна узяти 4 

деталі з ящика. 

 

V. Підведення підсумків заняття 
(дається домашнє завдання) 

 

Наприкінці лекції зі студентам обговорюються основні формули комбінаторики, методи 

розв’язання комбінаторних задач.   

Домашнім завданням є вивчення лекції та задачі: 

1. Скільки всього ігор  мають провести 20 футбольних команд в одному чемпіонаті?  

2. Перед випуском група студентів з 30 чоловік обмінялися фо-токартками. Скільки 

всього було роздано фотокарток? 

3. Скількома способами можна розмістити 10 гостей на десяти місцях за святковим 

столом? 
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