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  Апробовані інноваційні інформаційні засоби викладання фізики, які базуються на 

використанні комп’ютерного моделювання та синергетики. Показана доцільність 

застосування об’єктно-орієнтованого програмування та візуалізації залежностей при 

засвоєнні матеріалу не тільки в розділах фізики, але і в суміжних з нею областях. 

Рекомендовано при викладанні фізики у вузах для викладачів, аспірантів та студентів.  

 Ключові слова: комп’ютерне моделювання, об’єктно-орієнтоване програмування, 

візуалізація залежностей, синергія міждисциплінарних наук, інноваційні підходи, оптичні 

явища. 

Nataliya Yurkovych, Vladimir Seben, Mykhaylo Mar’yan. Computer modeling and innovative 

approaches in physics: optics.– Uzhgorod-Presov, 2017. – 114 p. 

 Іnnovative information products of teaching physics, based on the use of the computer 

modeling and the synergy are approbated. The expedience of application of the object-oriented 

programming and visualization of dependencies in mastering the material is shown not only in the 

sections of physics, but also for adjacent areas. Recommended  for teaching physics in high 

schools, for teachers and students. 

 Keywords: computer modeling, object-oriented programming, visualization dependencies, 

synergy of interdisciplinary science, innovative approaches, optical phenomena. 

Natalia Jurkovič, Vladimír Šebeň, Michajlo Marian. Počítačové  modelovanie a inovatívne 

prístupy vo fyzike: optika. – Užhorod-Prešov, 2017. - 114 s.  

V publikácii sú prezentované osvedčené inovatívne informačné produkty výučby fyziky, ktoré sú 

založené na využití počítačového modelovania a synergie. Je demonštrovaná účelnosť využitia 

objektovo orientovaného programovania a vizualizácie funkčných závislostí nielen vo  fyzike, ale aj 

v príbuzných odboroch. Publikácia je odporúčaná ako metodický materiál pre učiteľov a študentov 

fyziky na vysokých školách. 

 Kľúčové slová: počítačové modelovanie, objektovo orientované programovanie, 

vizualizácia závislostí, synergia  interdisciplinárne vzťahy, inovatívne prístupy, optické javy. 
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