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Динамічна геометрія 
2D середовища 
DG http://dg.osenkov.com/inde

x_ru.html  
Поставки 
до школи 

Англ., рос., 
укр. 

Рекомендовано міністерством освіти та науки до 
використання в ВНЗ 

Україна, 
Харків 

Geogebra www.geogebra.org  Freeware Багатомовн. 
(англ., нім., 
рос., укр. - 
планується) 

Швидко розвиваючий ся ресурси, вікі ресурси 
динамічних моделей, уроків, що поповнюються 
користувачами  

Німеччина, 
США 

Сabri II Plus 
 

http://www.cabri.com/  Платний 
 

Багатомовн. 
(англ., нім.) 

Один з лідерів 
30-денна повнофункціональна версія, після цього 
періоду: функціонально обмежена,  15хв. 

Франція, 
США 

Geometers’ 
SketchPad 

http://www.dynamicgeome
try.com/ 

Платний Багатомовн. 
(Англ., рос) 

Один з лідерів. Вийшла нова 5.0 версія.  
 

США 

Живая 
Математика 

 http://www.int-
edu.ru/object.php?m1=3&
m2=2&id=203 

Платний Рос російська версія Geometers’ SketchPad + Учебно-
методический комплекс 

Росія, 
США 

Geonext http://geonext.uni-
bayreuth.de/  

Freeware Багатомовн. 
(рос., укр..) 

Повно функціональна программа може працювати 
на сторінці в браузері 

Німеччина 

Cinderella http://www.cinderella.de  Платний 
 

Англ., нім. Підтримує не тільку геометрію на евклідовій 
площині. Починаючу з 2 версії використовує модуль 
«креслю від руки» для роботи з інтерактивними 
дошками. Версія 1.4 - безкоштовно 

Німеччина  

Live Geometry http://livegeometry.codeple
x.com/  

Freeware Англ. Онлайн середовище, автор є розробником програми 
DG 

США 

GRAN  Поставки 
до школи 

 Рекомендовано міністерством освіти та науки до 
використання в ЗНЗ 

Україна 

Символьна геометрія    
Geometry 
Expressions  

http://www.geometryexpre
ssions.com/  

Платний Англ. Символьна геометрія, інтеграція з системами 
комп’ютерної алгебри 
30-денна повнофункціональна версія 

США 
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http://www.geogebra.org
http://www.cabri.com/
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http://geonext.uni
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3D середовища 
Cabri 3D http://www.cabri.com/  Платний Багатомовн. 

(англ., нім.) 
Тривимірна динамічна геометрія Франція, 

США 
Wingeon http://math.exeter.edu/rparr

is/wingeom.html  
Freeware Багатомовн. 

(Англ., рос) 
Программа для відтворення геометричних побудов у 
двох та три-вимірному просторах. Розв’язок 
стереометричних задач 

 

      

Комп’ютерна алгебра 
Derive 
 

http://education.ti.com/edu
cationportal/downloadcent
er/SoftwareDetail.do?webs
ite=US&appId=6217 

Платний Англ., Більше не розробляється, остання версія 6.1 Texas 
Instruments 
Канада, 
США 

MathCAD http://www.ptc.com/produc
ts/mathcad/ 

Платний Англ., остання версія 14 PTC, США 

Maple http://www.maplesoft.com/
products/Maple/index.aspx 

Платний Англ., остання версія 13. Maplesoft 

Mathematica http://www.wolfram.com/p
roducts/mathematica/index.
html 

Платний Англ., Найбільш потужна система, остання версія 7.0 Wolfram 
Research 

Maxima http://maxima.sourceforge.
net/ 

Freeware Англ., Перша комп’ютерна алгебраїчна система Массачусет
ский 
технологич
еский 
институт 

      

Вузькоспеціалізовані 
 
Побудова графіків функцій 
Graph 
 
 

http://www.padowan.dk/gr
aph/  

freeware Багатомовн. 
(Англ., рос.) 

побудова графіків функцій у системі координат 
 

Данія  

http://www.cabri.com/
http://math.exeter.edu/rparr
http://education.ti.com/edu
http://www.ptc.com/produc
http://www.maplesoft.com/
http://www.wolfram.com/p
http://maxima.sourceforge
http://www.padowan.dk/gr
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Робота з багатогранниками  
Euler 3D http://www.euler3d.hu  

 
freeware Багатомовн. 

(Англ.) 
створення та маніпулювання  комп’ютерними 
моделями багатогранників 

Угорщина 

Poly http://www.peda.com/dow
nload/  
 

shareware Англ. бібліотека багатогранників, різні режими 
представлення 
Обмежена функціональність. 

Канада 

Stella 
- Small Stella,  
- Great Stella  
- Stella4D 
 

http://www.software3d.co
m/Stella.php  

Платний Англ. Можливості створення комп’ютерних та паперових 
моделей багатогранників. 
Доступні демо версія  

Австралія 

Різне 
Tess http://www.peda.com/dow

nload/  
 

shareware Англ. замощення площини,  
мозаїки, 
групи симетрії. Обмежена функціональність 

Канада 

The Silicon 
Mirror & 
Kaleidoscope 

http://www.torpor.com  
 

Платний Англ. віртуальний калейдоскоп США 

PhiMatrix http://www.phimatrix.com/  Платний Багатомовн. 
(Англ.) 

призначене для пошуку та визначенню золотої  
пропорції у зображеннях, 14 днів вільного 
тестування 

США 

 
 
 
Програмно-методичний комплекс GRAN 1.0 - забезпечує підтримку вивчення математики, а також окремих розділів фізики в школі (6-11 
класи)). До комплексу входять: 1.Педагогічний програмний засіб "GRAN1"- для комп'ютерної підтримки вивчення алгебри, початків аналізу, 
планіметрії, тригонометрії, основ теорії ймовірності та математичної статистики, окремих розділів фізики. 2. Педагогічний програмний засіб 
"GRAN-2D"- для комп'ютерної підтримки вивчення планіметрії (динамічна планіметрія). 3. Педагогічний програмний засіб "GRAN-3D"- для 
комп'ютерної підтримки вивчення стереометрії. 4.Учебно-методичні посібники. 

http://www.euler3d.hu
http://www.peda.com/dow
http://www.software3d.co
http://www.peda.com/dow
http://www.torpor.com
http://www.phimatrix.com/

