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Шановні члени журі, 
Тема мого дослідницького проєкту: «Вимірювання відстані за допомогою 

смартфону». 
 
З самого дитинства мене цікавила математика. Особливо я полюбляв 

геометрію і все, що було пов’язано з нею. Будучи дитиною часто задавав собі 
питання: «Як дізнатися розміри дерева, довжину паркана, як точно знайти 
розміри стін та відстань між ними». На всі ці питання мені відповідали батьки. 
Вони говорили, що є пристрої та інструменти, які дозволяють вимірювати 
висоту, довжину, ширину та інші величини.  

Протягом років я ріс і дитяче сприйняття світу зникало разом із вільним 
часом, який я присвячував навчанню. Зрештою в десятому класі я перейшов в 
іншу школу, де навчаюсь і зараз, де зустрів багато цікавих людей, які стали 
моїми товаришами. З ними мені було цікаво спілкуватися і працювати, тому 
коли мені запропонували навчатися у Малій академії наук учнівської молоді, 
я з радістю погодився. Над темою своєї наукової роботи я думав досить довго, 
адже ніяк не міг знайти тему, яка була б мені до вподоби і з якою мені було б 
цікаво працювати. І тут я пригадав, яке питання непокоїло мене в дитинстві. 
Після недовгих обговорень з моїм науковим керівником секції КМАНУМ було 
прийнято рішення взяти мою дитячу цікавість за основу моєї роботи, але перед 
цим трохи вдосконалити її, тому я вирішив шукати відстань, за допомогою тої 
речі, яка завжди зі мною так як і у багатьох людей, за допомогою смартфону. 
Ця робота стала справжньою мрією для мене, адже окрім реалізації моїх 
дитячих інтересів я також зміг паралельно пізнавати світ технологій та 
програмування. 

Приступаючи до досліджень я вже знав, що програми-аналоги існують, 
але мені хотілося подивитися на цю проблему іншої сторони, тим більш я 
також знав, що не всі програми аналоги працюють коректно. Як виявилося до 
мене ніхто так не розглядав цю проблему і це стало причиною написання цієї 
роботи, але також саме через це мені було дуже важко збирати інформацію, 
щоб здогадатися як це можна реалізувати. 

Я ще не знаю якій праці хотів би присвятити себе, але точно впевнений, 
що ця робота над проєктом, дала мені можливість трохи освоїтись у новій 
сфері та розширила мій кругозір. 

 
З повагою Володимир Савченко  

 


