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Склала:  

Цивенко Яна Іванівна – викладач математики, 

«спеціаліст другої категорії» Маріупольського 

центру професійно – технічної освіти.  

 

У данній роботі представлена методична 

розробка уроку з теми "Розв’язування прикладних 

задач з елементами комбінаторики» мета якої 

поглибити знання з теми елементи теорії 

ймовірностей; перевірити сформованість умінь 

встановлювати вид сполуки, знаходити кількість 

сполук за відповідними формулами, застосовувати 

правило суми і правило добутку до розв’язування 

задач; розвивати в учнів пізнавальний інтерес, 

уміння використовувати набуті знання, навички й 

уміння в нових ситуаціях; формувати навички 

взаємоконтролю і самоконтролю, уміння 

об’єктивно оцінювати результати індивідуальної 

роботи; виховувати у учнів повагу та 

зацікавленість до вивчення математики, охайність, 

культуру поведінки;  сприяти розширенню 

кругозору учнів.  

Містить добір вправ, що активізують 

пізнавальну діяльність учнів. Застосовані 

інтерактивні методи сприяють розвитку 

інтелектуальних здібностей.  
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ 

 

Тема: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ 

ЗАДАЧ З ЕЛЕМЕНТАМИ 

КОМБІНАТОРИКИ     

Мета:  

 поглибити знання з теми елементи теорії 

ймовірностей; перевірити сформованість 

умінь встановлювати вид сполуки, 

знаходити кількість сполук за відповідними 

формулами, застосовувати правило суми і 

правило добутку до розв’язування задач;  

 розвивати в учнів пізнавальний інтерес, 

уміння використовувати набуті знання, 

навички й уміння в нових ситуаціях; 

формувати навички взаємоконтролю і 

самоконтролю, уміння об’єктивно 

оцінювати результати індивідуальної 

роботи.  

 Виховувати у учнів повагу та зацікавленість 

до вивчення математики, охайність, 

культуру поведінки;  сприяти розширенню 

кругозору учнів.  

 

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань та 

вмінь. 
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Обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, схеми – пам’ятки, рейтингова 

відомість.  

 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційна частина уроку. 
Доброго дня, шановні учні! Ми раді вас 

вітати на нашому незвичайному уроці – семінарі  

тема якого  «Розв’язування прикладних задач з 

елементами комбінаторики». 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів та 

повідомлення теми і мети уроку. 

Учитель. Я б хотіла спитати у вас, якщо б 

провести опитування серед учнів різних 

навчальних закладів, який предмет 

найулюбленіший? То навряд чи більшість назве 

математику. Бо частіше її поважають, ніж 

люблять. Але математика потрібна всім. Ми 

послуговуємося її надбаннями, перевіряючи чеки 

супермаркету, оцінюючи кількість шпалер, 

необхідну для обклеювання кімнати, конструюючи 

міст оптимальної форми чи зводячи новий 

будинок. Чи можливо це здійснити без глибоких 

математичних знань? Відповіддю на це запитання 

буде вислів Рене Декарта, який я обрала девізом 

нашого уроку: «Теорія без практики мертва і 

безплідна, практика без теорії неможлива».  
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Сформулюймо разом мету нашого уроку. 

(Учні висловлюють свої пропозиції щодо мети 

уроку).  

Отже, мета уроку – узагальнення і 

систематизація знань та вмінь. Мета буде 

досягатися за допомогою різноманітних форм 

навчання: фронт 

 

Очікувані результати 

Учні повинні: 

 знати означення перестановки, розміщення, 

комбінації та формули для обчислення їх 

кількості; 

 вміти розрізняти сполуки і знаходити їх 

кількість за відповідними формулами; 

застосовувати правила комбінаторного 

множення і додавання; розв’язувати нескладні 

комбінаторні задачі. 
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ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

«Мозковий штурм» 

Учитель починає, а учні закінчують 

речення. 

1. Комбінаторика – це розділ математики, у якому 

вивчають… . 

2. Комбінаторними задачами називають задачі … 

3. Перестановкою з n елементів називається … . 

4. Розміщенням з m елементів по n елементів  

називається … .  

5. Комбінацією з m елементів по n елементів  

називається … . 

6. Факторіалом називають … . 

 

Для подальшої роботи кожен учень 

отримує схеми – пам’ятки, умови завдань, які 

необхідно виконати, а також рейтингову відомість, 

за якою потрібно проводити самооцінювання.  
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Рейтингова відомість 

Прізвище, ім’я учня 

__________________________________ 

Вид роботи 

Самооцінювання 

0 – не виконав 

1 – припустився 

помилок 

2 – виконав правильно 

Корекція 

Закінчити речення   

Робота в парах 

Бліцтурнір 

Задача 1   

Задача 2   

Задача 3   

Задача 4   

Задача 5   

Задача 6   

Задача 7   

Робота в групах 

Розвязування задач 

Задача 1   

Задача 2   

Робота над проектом   

 

ІV. Узагальнення та систематизація знань. 

 

1. Робота в парах. 

Учитель пропонує бліцтурнір з 

розв’язуванням задач із застосуванням елементів 

комбінаторики. Роботу виконують  в парах.  

Після розв’язування учні виконують 

самоперевірку з використанням шифру – розгадки 

і записують оцінки у рейтингову відомість.  

Бліцтурнір 
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1. Випускник нашого ліцею обрав у м. 

Маріуполі для вступу два університети – 

Приазовський державний технічний 

університет (ПДТУ) та Маріупольський 

державний гуманітарний університет 

(МДГУ). Абітурієнту подобається три 

факультети в ПДТУ та два – в МДГУ. 

Скільки можливостей має студент для 

вступу до університету? 

2. Родина з чотирьох осіб планує літній 

відпочинок. Діти обрали чотири міста – 

Одесу, Євпаторію, Ялту, Феодосію. 

Батьки визначилися з базами відпочинку 

так: в Одесі – 1, у Євпаторії – 3, в Ялті – 

2, у Феодосії – 2. Скільки можливостей 

вибору літнього відпочинку має родина? 

3. Від пункту А до пункту Б ведуть три 

стежки,  а від В до С – дві. Скількома 

маршрутами можна пройти від А до С? 

4. Скількома способами можна сформувати 

потяг з 8 вагонів? 

5. Скількома способами можна вибрати  4 

книги  з 10? 

6. Скількома способами можна п’ять солдат 

вишикувати в колону по одному? 
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7. З 12 учнів потрібно вибрати трьох 

чергових. Скількома способами можна 

зробити такий вибір? 

 

Шифр – розгадка 

а у к с о л п 

5 8 6 40320 210 120 220 

 

2. Колективна робота. 

Задача. Із 3 яблук і 7 бананів треба 

приготувати десерт із 5 фруктів, у який входило б 

хоч 1 яблуко. Скількома способами можна це 

зробити? 

Розв’язання 

1) Скількома способами можна приготувати 

десерт із 1 яблука і 4 бананів? Яке 

правило слід застосувати?  

(Учитель звертає увагу учнів на правило 

добутку) 

 
2) Скількома способами можна приготувати 

десерт із 2 яблук і 3 бананів?  
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3) Скількома способами можна приготувати 

десерт із 3 яблук і 2 бананів?  

 
4) Скількома способами можна приготувати 

потрібний десерт? Яке правило слід 

застосувати для знаходження кількості 

способів приготування десерту? 

(Слід застосувати правило суми) 

105+105+21=231 (сп.) 

Відповідь: 231. 

 

3. Робота в групах. 

Кожному товариству потрібно розв’язати 

задачу практичного характеру, пов’язані з 

його галуззю.  

 

Група «Ліцейне товариство». 

Задача.  Для участі у вікторині «Що? 

Де? Коли?» школа має делегувати команду з 

5 учнів. Серед 20 кандидатів – 5 членів 

хімічного гуртка, 4 члени – математичного і 

члени  історичного гуртків. Скількома 



13 

 

способами можна укомплектувати команду, 

щоб до неї входили члени усіх цих гуртків 

по одному? 

 

Група «Дослідницьке товариство». 

Задача.  У розпорядженні агрохіміка є 

6 типів мінеральних добрив. Він вивчає 

вплив кожної трійки добрив на урожайність 

на дослідницькій ділянці площею 1 га. Якою 

має бути площа всього поля, якщо всі 

можливі експерименти проводяться 

одночасно.  

 

Група «Літературне товариство». 

Задача.  На 1зустріч з членами 

літературного гуртка завітав відомий поет. 

Після виступу гуртківці вирішили 

подарувати йому букет із 5 квіток. 

Скількома способами можна вибрати квіти з 

вази, де 5 рожевих і 10 червоних гвоздик, 

щоб у букеті було не більше двох рожевих 

квіток? 

 

4. Захист творчих проектів. Технологія 

«Реклама» 
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Учні класу об’єднані в групи «Ліцейне 

товариство», «Дослідницьке товариство», 

«Літературне товариство». Кожна група 

напередодні отримала завдання: розробити 

творчий проект, пов'язаний з його галуззю. 

Учасники проекту проводять захист своїх 

робіт за схемою: 

 Тема проекту 

 Опис проекту 

 Демонстрація результату 

 Джерела інформації 

 

 Група «Ліцейне товариство» захищає проект 

«Група 25 під прицілом комбінаторики». 

 Група «Дослідницьке товариство» захищає 

проект «У пошуках графа». 

 Група «Літературне товариство» захищає 

проект «У хвилину дозвілля з 

комбінаторикою». 
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Творчий проект «Група 25 під прицілом 

комбінаторики» 

Представникам різних професій доводиться 

розв’язувати задачі, у яких з деякої множини 

об’єктів слід вибрати елементи, що мають певні 

властивості,  розміщуючи ці елементи в певному 

порядку. Наприклад,  керівнику цеху потрібно 

розподілити кілька видів робіт  між працівниками,  

агроному  - розмістити посіви 

сільськогосподарських культур на кількох полях,  

хіміку – розглянути  можливі зв’язки між атомами 

і молекулами.  В усіх цих задачах йдеться про 

комбінування об’єктів.  

Молодим сучасним людям потрібно 

розвивати  один із спеціальних типів мислення – 

ймовірнісно-статистичний. Адже сучасне 

розвинуте суспільство вимагає  від своїх членів 

уміння аналізувати випадкові явища. Оцінювати 

шанси, висувати гіпотези,  прогнозувати розвиток 

ситуацій і, нарешті, приймати рішення у різних 

ситуаціях, що неможливо здійснити без вивчення 

комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики. 

Ми пропонуємо задачі на впорядкування 

множини під назвою «Група 25», елементами якої 

є ми учні цієї групи. 
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Задача 1. В нашій групі 30 учнів. 

Скількома способами можна скласти список їхніх 

прізвищ, якщо жодне  з них не повторюється? 

Розв’язання 

8 841 761 993 739 701 954 543 

616 000 000  

 

Задача 2. На групових зборах  учні 25 

групи обирають актив класу з п’яти осіб: староста, 

заступник старости, редактор та два члени 

учнівського комітету. Скільки різних варіантів 

можна розглянути? 

Розв’язання 

 

(способів) - вибір старости, заступника та 

редактора групи; 

 (варіантів) 

– вибору членів учнівського комітету; 

 

(варіантів). 

 (варіантів). 

 

Творчий проект «У пошуках графа» 

 



17 

 

Ми ознайомимо вас із графом. Тільки не з 

аристократом минулих століть,  а цілком сучасним 

графом, який посідає  в математиці поважне місце. 

Графи – це цікавий і своєрідний спосіб задати 

відношення. 

Слово «граф» походить від латинського 

слова «графіо» - пишу. Воно з’явилося в 

математиці недавно, хоча поняття «граф» 

вживається не тільки в математиці, а й у фізиці, 

хімії, біології, техніці та навіть у повсякденному 

житті під різними назвами: схема, графік, 

діаграма, карта, лабіринт тощо. Графи часто 

використовують для розв’язання логічних задач, 

пов’язаних з перебором варіантів. 

Граф – це схема, у якій елементи множини 

зображено точками,  а відношення між цими 

елементами – стрілками (лініями). 

Уперше основи теорії графів  з’явилися у 

роботі Л. Ейлера, де він описав  розв’язання 

головоломок і математичних задач. Широкого 

розвитку теорія графів набула у 50-х роках ХХ ст.. 

у зв’язку із становленням кібернетики і розвитком 

обчислювальної техніки. Теорію графів почали  

широко застосовувати у фізиці, хімії,  соціології, 

економіці. 
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Задача. У нашій їдальні приготували 2 

перші страви (борщ, суп), 3 другі страви (котлети, 

вареники, голубці) і 2 десертні (тістечка і 

морозиво). Скільки варіантів обіду можна скласти 

із страв? 

Розв’язання 

 
Можна скласти з обіду 12 варіантів різних 

страв.  

Творчий проект «У хвилину дозвілля з 

комбінаторикою» 
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Математика і поезія – це … прояв  

тієї самої сили уяви, тільки в першому випадку 

 уява звернена до голови, а в другому – до серця. 

Т. Хілл 

 

Чомусь багато людей, особливо поети і 

лірики, говорять, що математика суха, нудна. З 

такими епітетами, як точна,  конструктивна, 

послідовна. Ми можемо погодитися, але не з тим, 

що вона нецікава. Треба побачити поезію в цікавій 

задачі,  лірику – в незвичайному доведенні,  

космічну фантазію – в перегинах графіків.  

 

Хтось скаже: «Математика черства –  

Лиш цифри, приклади, задачі».  

А що робить,  як настрою нема 

І серце від образи тихо плаче? 

 

Довірся ій. І все пройде, 

І сум твій, як туман минеться, 

І стане сонячним похмурий день –  

Це так вона до тебе усміхнеться. 

 

Така вона – наук усіх цариця. 

Шляхетна, мудра, добра і весела, 

Її корона сонячно іскриться 
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У кожній школі, містах і селах. 

 

І лиш тоді, коли ти велич  

І всю красу її збагнеш. 

Свою хвилину відпочинку 

Ти залюбки із нею проведеш. 

 

Кросворд «Комбінаторика» 

 

1. Він носить імя Паскаля. (трикутник) 

2. (а+b). (біном) 
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3. Обчислюється за формулою . 

(розміщення) 

4. Будь – яка підмножина з m елементів 

даної множини з n елементів. 

(Комбінація) 

5. У розкладі степенів бінома вони 

збігаються з відповідними рядками 

трикутника Паскаля. (Коефіцієнти) 

6. 0!(один) 

7. Сполука, у яку входять усі елементи 

множини.(Перестановка) 

8. Видатний англійський фізик і математик 

(1643 - 1727). (Ньютон) 

9. Комбінації, розміщення, перестановки 

назваи одним словом. (Сполуки) 

10. Засновник теорії множин.(Кантор) 

11.  n!=24,  тоді n=… (Чотири) 

12. Добуток усіх натуральних чисел від 1 до 

заданого натурального числа. 

(Факторіал) 

13. Ім’я Ньютона. (Ісаак) 

  

VI. Підсумок уроку. 

Учитель. 

Із математикою завжди – і серця співають.  
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Ми з нею – і сумління наше чисте. 

То ж хай, немов прогресії, зростають 

Ряди геометрів та алгебристів! 

У результаті плідної співпраці ми повторили  

й узагальнили навчальний матеріал з теми 

«Елементи комбінаторики». Відтак переконалися, 

що міцні навички минулих уроків і теоретичні 

знання з теми дали змогу творчо застосовувати 

набуті знання та вміння до створення проектів. 

Оцінюється робота учнів на уроці. 

 

 V. Домашнє завдання.  

Розв’язати задачі. 

1. Факультатив з математики відвідують двоє 

хлопців і семеро дівчат. Вчитель хоче 

відібрати ведучого та ведучу математичного 

вечора. Скільки потрібно буде переглянути 

пар з одного хлопця і однієї дівчини, щоб 

вибрати найкращих? 

2. Із 6 юнаків і 10 дівчат треба скласти команду 

з 5 осіб для участі у спортивних змаганнях. 

Скількома способами можна це зробити,  

якщо в команді має бути не більше двох 

дівчат? 
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3. Скільки двоцифрових чисел можна утворити з 

цифр 1, 2, 3,  не повторюючи їх у запису 

числа? Використати граф.  
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ДОДАТКИ 

Презентація  
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Презентація дослідницького товариства 

 «У пошуках графа» 
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Презентація ліцейного товариства 

 «Група 25 під прицілом комбінаторики» 
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