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Розглянуті особливості використання систем комп'ютерної алгебри під час розв’язування 

математичних задач. Проведений порівняльний аналіз комп’ютерних математичних пакетів 
Mathematica, MathCad, Maple, MatLab. Описані їх основні переваги й недоліки. Установлено, що 
використання універсальних систем комп’ютерної алгебри дозволяє підняти рівень підготовки 
студентів і прищепити інтерес до вивчення математичних дисциплін. 
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Постановка проблеми. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
під час розв'язання науково-технічних за-
дач відбувається по багатьом напрямам. З 
одного боку – це використання універса-
льних мов програмування, а з іншої – спе-
ціалізованих програмних продуктів для 
розв’язування найбільш поширених в тій 
або іншій області завдань. Кожний із них 
має свої переваги й недоліки. Перший на-
прям вимагає професійного володіння ме-
тодами й засобами програмування, а та-
кож значних тимчасових витрат, другий – 
професійного володіння методами й засо-
бами тієї області знань, до якої відносить-
ся програмний продукт [1]. 

Останніми роками особливий інтерес 
представляють Системи комп'ютерної 
алгебри (СКА). Під цим терміном розумієть-
ся «сукупність методів і засобів, що забез-
печують максимально комфортну й швид-
ку підготовку алгоритмів і програм для 
розв’язування математичних завдань будь-
якої складності з високим ступенем візуа-
лізації усіх етапів розв’язування» [2]. При 
цьому в переважній більшості випадків 
передбачається об'єднання можливостей 
текстових редакторів (у форматі Word, на-
приклад) з власне математичними систе-
мами. Це дозволяє створювати електронні 
документи і книги з «живими» приклада-
ми математичних розрахунків і високим 

ступенем графічної візуалізації усіх етапів 
розв’язування задачі. Програмні засоби 
комп'ютерної математики реалізовані у 
вигляді комп'ютерних математичних сис-
тем. Існує велике число таких систем, на-
приклад, Mathematica, MathCad, Maple та 
інші [2,3]. 

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
танням використання систем комп'ютерної 
алгебри для розв’язування математичних 
завдань присвячені праці Г.М.Олександ-
рова, В.В.Анісімова, С.П.Грушевського, 
В.П.Клименко, В.П.Д’яконова, С.О.Заха-
рова та ін. Дослідження, проведені 
А.П.Ляховим, показують, що перевагою 
застосування СКА є можливість наочного 
подання графічних даних, швидкість і то-
чність обчислень. Серед труднощів під час 
використання СКА в курсі вищої матема-
тики найбільш суттєвим, на думку деяких 
учених, є недостатність науково-
методичних розробок по їх застосуванню, 
та якість навчальних програм [4]. Як свід-
чать матеріали численних досліджень, сис-
теми комп'ютерної алгебри в цей час пере-
ходять у розряд робочих засобів аналітич-
них обчислень. Накопичено деякий досвід 
застосування СКА в сфері вищої освіти (у 
вузах Києва, Харкова, Донецька, Полтави, 
Москви та ін.). 

Метою статті є розгляд питань пов'я-
заних з використанням засобів комп'ютер-
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ної алгебри під час розв'язування різнома-
нітних математичних завдань та прове-
дення порівняльного аналізу комп'ютер-
них математичних систем (Mathematica, 
MathCad, Maple), описані їхні недоліки й 
переваги. 

Виклад основного матеріалу. Одним 
із найпотужніших засобів математичного 
моделювання є сьогодні математична сис-
тема MathCad, яка забезпечена інструмен-
тарієм для чисельного і символьного 
розв’язування математичних і технічних 
завдань різної складності. Роль системи 
MathCad під час навчання математики 
останнім часом неухильно росте, полег-
шуючи розв’язування складних математи-
чних задач, що робить навчання цікаві-
шим і зрозумілішим. Тому можна сказати, 
що грамотне застосування системи в на-
вчальному процесі сприяє підвищенню 
якості математичної освіти. MathCad є 
універсальною системою для розв’язу-
вання вельми широкого круга завдань, са-
ме тому її можливості широко використо-
вуються під час розв’язування математич-
них задач в курсі дисципліни «Вища ма-
тематика». Розглянемо приклад викорис-
тання пакета MathCad під час розв’язу-
вання системи рівнянь із двома змінними 
(рис. 1). 

Як математичний пакет, MathCad ха-
рактеризується деякими особливостями, 
що вигідно відрізняють його від інших 
програмних продуктів аналогічного приз-
начення. Це, зокрема, наявність в макеті 
MathCad формульного, текстового та гра-
фічного редакторів, які дозволяють ефек-
тивно працювати з формулами, графіками, 
таблицями, текстовими фрагментами, ма-
люнками, створюючи тим самим високоя-
кісні документи, а також максимальна на-
ближеність мови MathCad до реальної ма-
тематичної мови. Усе це дозволяє ефектив-
но використовувати MathCad як засіб ав-
томатизації розв’язування найрізноманіт-
ніших задач математичного змісту. Прик-
лади на виконання математичних обчис-
лень у пакеті MathCad можна виконувати 
вже тоді, коли тільки ще починається зна-
йомство з інструментарієм математичного 
пакету. Особлива увага приділяється реа-
лізації в MathCad одно- і двовимірних ма-

сивів (матриць), а також визначенню фун-
кцій і побудові їхніх графіків. Окрім цього 
MathCad має значний арсенал засобів для 
комп'ютерної реалізації методів розв’язу-
вання систем лінійних алгебраїчних рів-
нянь (СЛАР).  

MatLab зарекомендувала себе програ-
мою наукового й інженерного характеру. 
Під час її застосування  виникає ряд склад-
нощів зі сприйняттям змінних цієї програ-
ми, які MatLab розуміє як матрицю розмі-
рності 1×1. Результат обчислень прово-
диться за умовчанням у чисельному  
вигляді й використовує чисельні методи. 
Це вимагає завдання додаткових вхідних 
умов, таких, як метод чисельного обчис-
лення. Такі особливості складні для розу-
міння студентів і відволікають їх від влас-
не математичного завдання [7]. 

Mathematica і Maple відносяться до 
класу програм символьних обчислень і 
роблять акцент на формульному і точному 
обчисленні результатів. Будь-який вико-
ристовуваний параметр за умовчанням 
сприймається ними як змінна. 

Maple можна використовувати як дуже 
могутній калькулятор для обчислень за 
заданими формулами. Але головним її до-
стоїнством є здатність виконувати ариф-
метичні дії в символьному вигляді. При 
роботі з дробами і коренями програма не 
приводить їх у процесі обчислень до десят-
кового вигляду, а проводить необхідні 
скорочення і перетворення в стовпчик, що 
дозволяє уникнути помилок під час округ-
лення. Для роботи з десятковими еквіва-
лентами в Maple є спеціальна команда, що 
апроксимує значення виразу у форматі 
чисел із плаваючою комою. Maple обчис-
лює кінцеві й нескінченні суми і добутки, 
виконує обчислювальні операції з комплекс-
ними числами, легко приводить комплекс-
не число до числа в полярних координа-
тах, обчислює числові значення елементар-
них функцій, а також знає багато спеціаль-
них функцій і математичних констант. 
Maple пропонує різні способи уявлення, 
скорочення й перетворення виразів, на-
приклад, такі операції, як спрощення й ро-
зкладання на множники виразів алгебри та 
приведення їх до різного вигляду. Таким 
чином, Maple можна використовувати для 
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розв’язування рівнянь і систем. Maple має 
безліч могутніх інструментальних засобів 
для обчислення виразів з однією або декіль-
кома змінними. Її можна використовувати 
для розв’язування завдань диференціаль-
ного та інтегрального числення, обчис-

лення границь, розкладань в ряди, підсу-
мовування рядів, множення, інтегральних 
перетворень, а також для дослідження не-
перервних або частинно-неперервних функ-
цій. 

 

 
Рис. 1. Розрахунки за допомогою MathCad 

 
Maple може обчислювати границі функ-

цій, а також розпізнає невизначеності під 
час їх обчислення; дозволяє розв’язувати 
безліч звичайних диференціальних рів-
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нянь, а також диференціальні рівняння з 
частинними диференціалами, зокрема, за-
вдання з початковими умовами і завдання 
з граничними умовами. Maple підтримує 
як двовимірну, так і тривимірну графіку. 
Таким чином, можна представити явні, 
неявні й параметричні функції, а також 

багатовимірні функції і просто набори да-
них у графічному вигляді і візуально шу-
кати закономірності. 

Розглянемо приклад розв’язання дифе-
ренціального рівняння з використанням 
пакету Maple та побудуємо графік його 
розв’язку (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Розрахунки з допомогою Maple 

 
Графічні засоби Maple дозволяють бу-

дувати двовимірні графіки відразу декіль-
кох функцій, створювати графіки конформ-
них перетворень функцій з комплексними 
числами й будувати графіки функцій в ло-
гарифмічній, подвійній логарифмічній, 
параметричній, полярній і контурній фор-
мі. Можна графічно представляти нерів-
ності, неявно задані функції і розв’язання 
диференціальних рівнянь [4]. 

Вибір засобів комп'ютерної алгебри під 
час розв’язування задач дисципліни «Вища 

математика» не є очевидним. Усі описані 
СКА заслуговують уваги та можуть бути 
вибрані індивідуально кожним студентом 
під час розв’язання тих чи інших завдань. 

Висновки. Так на нашу думку, Maple 
володіє рядом переваг перед іншими паке-
тами. Може виконувати аналітичні обчис-
лення. Підвищення ефективності чисель-
них розрахунків у Maple дозволяє викори-
стати його в чисельному моделюванні й у 
виконанні складних обчислень – у тому 
числі з довільною точністю. Ядро символь-
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них обчислень Maple уже включено до 
складу цілого ряду систем комп'ютерної 
алгебри. Пакет має  прекрасно виконаний і 
зручний користувальницький інтерфейс і 
потужну довідкову систему. До недоліків 
системи Maple можна віднести лише її де-
яку «замисленість», причому не завжди 
обґрунтовану.  

MathCad – це, скоріше, простий, але 
просунутий редактор математичних текс-
тів із широкими можливостями символь-
них обчислень і прекрасним інтерфейсом. 
MathCad не має мови програмування як 
такої, а движок символьних обчислень за-
позичений з пакета Maple. Зате інтерфейс 
програми MathCad дуже простий. Усі об-
числення тут здійснюються на рівні візуа-
льного запису виразів у загальновживаній 
математичній формі. Пакет має підказки, 
докладну документацію, функцію навчан-
ня використанню, цілий ряд додаткових 
модулів і пристойну технічну підтримку 
виробника. Однак поки математичні мож-
ливості MathCad в області комп'ютерної 
алгебри набагато уступають системам 
Maple, Mathematica, MatLab.  

Використання в навчальних цілях універ-
сальних систем комп'ютерної алгебри дозво-
ляє якісно підняти рівень підготовки студен-
тів. Практика показує, що студенти з цікавіс-
тю відносяться до вивчення цих систем і ак-
тивно використовують їх для розв’язування 
навчальних і прикладних завдань, пов'язаних 

з математичними обчисленнями. 
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Резюме. Гетьман М.А., Гетьман И.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

АЛГЕБРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. Рассмотрены особенности использо-
вания систем компьютерной алгебры при решении математических задач. Проведен сравнительный 
анализ компьютерных математических систем Mathematica, MathCad, Maple, MatLab. Описаны их ос-
новные преимущества и недостатки. Установлено, что использование универсальных систем компью-
терной алгебры позволяет качественно поднять уровень подготовки студентов и привить интерес к 
обучению математических дисциплин. 

Ключевые слова: система компьютерной алгебры, решение математических задач, матема-
тический пакет, MathCad, Maple, MatLab, Mathematica. 

Abstract. Getman M., Getman I. THE USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS FOR MA-
THEMATICAL PROBLEM SOLVING. Specific features of the use of computer algebra systems for 
mathematical problem solving are considered in the article. It gives the comparative analysis of the computer 
mathematical systems Mathematica, MathCad, Maple, MatLab. The main advantages and disadvantages of 
these systems are described. It has been stated that the use of universal systems of the computer algebra allows 
to raise the level of students’ training dramatically and evoke interest to mathematical disciplines. 

Key words: system of computer algebra, mathematical problem solving, mathematical packets, Math-
Cad, Maple, MatLab, Mathematica. 
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