
 

Практичне заняття на тему: 

«Операції розміщення, перестановки. Комбінації» 

Мета заняття: Навчити студентів операціям розміщення, перестановки та ознайомити 

з методами розв’язання комбінаторних задач. Формувати навики правильного 

користування формул для знаходження числа перестановок з n-елементів та числа 

комбінацій.  

Тип заняття: закріплення нових  ЗУН 

Обладнання: дошка, підручник 
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Х і д  з а н я т т я  

 

І. Організаційна частина заняття  

ІІ. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

1. Поняття комбінаторних задач. 

2. Поняття факторіалу та розв’язання вправ. 

3. Операції розміщення та перестановки. Формули 

4. Розв’язання задач 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

Перевірка засвоєння питань теорії 

1. Які основні закони комбінаторики ви знаєте?  

2. Що таке факторіал і де він використовується?  

4. Дати означення операціям розміщення та перестановки ?  

5. Що таке комбінація?  

  

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

У комбінаториці розрізняють три види різних з'єднань (комбінацій) елементів фіксованої 

множини: перестановки, розміщення, сполучення.  

 

Перестановками з m елементів називаються такі їх сукупності, що відрізняються одна від 

іншої тільки порядком входження елементів. Їх позначають P(m) та визначають за 

формулою   

- факторіал числа m, визначається за правилом   

Приклад: Скількома способами можна в садочку поставити групу з 15 дітей в ряд? 

Розв'язання. На перше місце є можливість поставити когось із 15 дітей, на друге одного з 

14 і т.д. Загальна кількість рівна 15 факторіал 

 

 

 



Розміщеннями з n елементів по m називаються такі сукупності m елементів, що 

відрізняються одна від іншої принаймні одним елементом або порядком їх входження  

( ):      

Фомула розміщень не надто складна і доволі часто Ви будете нею користуватися на 

практиці, тому рекомендую її вивчити. 

Приклад:  

Скільки різних трицифрових чисел можна скласти за допомогою цифр від 1 до 9? 

Розв'язання Загальна кількість чисел обчислюється за формулою розміщень 

 
Сполученнями(Комбінацією) з n елементів по m називаються такі 

сукупності m елементів, що відрізняються одна від іншої принаймні одним елементом  

( ) :   

З формули сполучень бачимо, що вони приймають ще менше значення ніж розміщення.  

Приклад:  Скількома способами можна вибрати три цифри з дев'яти 1, 2, 3,...,9? 

Розв'язання. Кількість усіх можливих способів визначаємо з формули 

 
 
V. Закріплення знань і вмінь студентів 

Робота студентів біля дошки 

Задача №1: У школі 20 класів і 20 класних керівників. Скількома способами можна 

розподілити класне керівництво між учителями? Кількість можливих розподілів класного 

керівництва між 20 учителями – це кількість перестановок з 20 елементів. Р20 = 20! 

Задача №2: Скільки різних трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 2, 3, 

4, 5, якщо цифри можуть повторюватися у запису числа? На перше місце можна записати 

будь-яку з 5 цифр – всього 5 варіантів. Оскільки цифри можуть повторюватися, то на 

друге місце можна також записати будь-яку з 5 цифр – знову 5 варіантів. Отже, на перші 

два місця дві які-небудь цифри можна записати 5·5 способами. На третє місце також 

можна записати будь-яку з 5 цифр. Тоді всіх можливих трицифрових чисел буде 5·5·5 =53. 

Задача №3: У турнірі беруть участь 8 команд з хокею. Скільки існує способів розподілити 

перше, друге та третє місця? Розв'язання:  Відповідно до умови аналіз призових місць має 

бути наступним: перше місце займе одна з 8 команд, друге – одна з 7, третє – одна з 6, 

оскільки кожна з них не може претендувати одночасно на два призових місця. Тому таких 

способів буде N=8*7*6=336 

Обидва правила узагальнюються на випадок будь-якої скінченної кількості дій.  

Далі на дошці розв’язує завдання викладач: Скоротіть дріб: 1.  

Розв'язання: При скороченні дробів з факторіалами необхідно розкласти чисельник і 

знаменник до найбільшого спільного множника і спростити на нього. Для цього Вам 

необхідно знати означення факторіалу. 



Розписуємо знаменник дробу та спрощуємо 

 

2.  Розв'язання:  

Перетворення виконуємо над чисельником 

 

Знайдіть значення виразу: 1)  

Спрощуємо дріб, застосовуючи формулу розміщень 

 

 

 

 
 

Розв'яжіть рівняння: 

1)  

Розв'язання:  

Спосіб розв'язування рівнянь на розміщення Вам сподобаються. У загальному такі 

рівняння зводяться до лінійних, квадратних, кубічних рівнянь і т.д. У заданих завданнях 

вони зводяться до квадратних, розписуємо перше розміщення  

 

 

За теоремою Вієта отримаємо   

Далі студенти викликаються до дошки  

Завдання №1 Розв'яжіть рівняння: 

     Розв'язання:   Розписуємо через формулу розміщення 

 

  

Також застосовуємо теорему Вієта. 

 

  



Завдання №2: Обчислити комбінації    

Виконуємо обчислення 

 

Завдання №3: Знайти суму комбінацій   

Завдання №4: Доведіть, що справелива формула:  1)  

Розв'язання: 

Виконуємо обчислення комбінацій справа та зліва від знаку рівності та порівнюємо їх 

  

  

Комбінації рівні 35=35; отже рівність  виконується. 

 

 

VI. Підведення підсумків заняття 

(дається домашнє завдання) 

Обговорюються основні означення та формули операцій перестановки та розміщення. 

Викладач звертає увагу студентів на способи розв’язання завдань та аналізує роботу 

студентів біля дошки. 

 

Домашнім завданням є:  

1.  З 10 тенісисток і 6 тенісистів складають 4 змішані пари. Скількома способами це 

можна зробити? 

2. Скільки трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5?  

3. Знайдіть значення виразу:  

4. Розв'яжіть рівняння  

5. Обчисліть комбінації: 1)   

6. Доведіть, що справелива формула:  

 

 

 

 

 

                                                Викладач Бондаренко О.С. 


