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Система комп’ютерної математики (СКМ) Maxima завдяки зусиллям 

міжнародної команди розробників набула властивостей, що роблять її придат-

ною для застосування у вітчизняній системі освіти (як середньої, так і вищої): 

1) система повністю відкрита, ліцензійно чиста та безоплатна; 

2) система незалежна від використовуваної операційної системи та апара-

тної платформи; 

3) система не вимагає інсталяції, мала за розміром та невимоглива до апа-

ратних ресурсів; 

4) сорокарічний досвід вдосконалення системи призвів до появи в неї по-

вністю відлагоджених, швидких та оптимізованих алгоритмів [1]. 

Останні п’ять років авторами проводиться експериментальна робота із 

впровадження СКМ Maxima у навчальний процес вищих педагогічних та техні-

чних ВНЗ м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області, в ході якої побудова-

но ряд інтерактивних електронних та друкованих посібників. 

Зокрема, в ході експерименту було з’ясовано доцільність спеціалізації ін-

терфейсу СКМ Maxima до потреб різних категорій користувачів. Текстове ядро 

системи (рис. 1) дозволяє побудувати такі спеціалізовані інтерфейси за допомо-

гою технології “програмних обгорток”, описаної у [2]. 

Графічний інтерфейс xmaxima (рис. 2) додає до ядра СКМ можливості 

побудови графіків та виклику довідкової системи. Сьогодні цей інтерфейс нами 

повністю локалізований і рекомендується до застосування на комп’ютерних си-

стемах з мінімальними ресурсами. 



 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

Найбільш придатним для початківців виявився інтерфейс wxMaxima 

(рис. 3), що має розвинені можливості конструювання вхідних виразів та інте-

рактивну допомогу. Інтерфейс TeXmacs відповідає концепції WYSIWYW (What 

You See Is What You Want) та спрямований на використання науковцями, нада-

ючи їм уніфіковане середовище для створення структурованих документів з рі-

зними типами об’єктів (текстових, графічних, математичних, інтерактивних 

тощо). Для відображення результатів використовується система TeX (рис. 4). 
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Інтерфейс Symaxx/2 (рис. 5) орієнтований на подання задачі у вигляді на-

бору взаємопов’язаних текстових, графічних і обчислювальних об’єктів та 

спрямований на застосування студентами інженерних спеціальностей. 
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