
Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі, 

тема мого дослідницького проєкту: “Застосування мікроконтролера ARDUINO  у  

проведенні безперервного контролю на уроках фізичної  культури” 

Одного разу, під час  перегляду телевізійних новин, я дізналась, що на уроці 

фізичної культури  в одній із шкіл стався смертельний випадок.  Це приголомшило 

мене. Відразу подумала: « А як часто такі випадки трапляються на уроках фізичної 

культури? Що є причиною таких трагічних випадків? Чи можу я, школярка, знайти 

рішення, щоб цьому запобігти?». Багатотижневі пошуки відповідей  на ці 

запитання допомогли зрозуміти, що причиною більшості випадків,  про які вказано 

у відкритих джерелах є функціональні зміни у роботі серцево-судинної системи. 

 Відповідно до результатів міжнародного наукового дослідження «Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC)» лише 20% українських школярів ведуть 

здоровий та активний спосіб життя, близько 95% респондентів висловились, що не 

зможуть прожити без щоденного використання електронних гаджетів. Через це 

багато дітей не зацікавлені різними  доступними активностями, що стає причиною 

розвитку в них серцево-судинних патологій. Шукаючи можливі варіанти 

вирішення проблеми, я дізналася про медико-педагогічний контроль, який 

здійснюється в школах з 2009 року.  Він полягає  у періодичному контролі 

адміністрацією школи, педагогами та медичною сестрою рівня  функціональних 

можливостей організму учнів відповідно до фізичних навантажень  і мав би 

допомагати ранньому  виявленню ознак хвороб та запобігати травматизму на 

уроках фізичної культури. Наприклад, медична сестра вибірково має вимірювати 

пульс у 2-3 учнів під час зміни виду вправ. Я подумала, що це не ефективно - адже 

пульс вимірюється лише у декількох осіб і не весь час, тому цього не достатньо аби 

зробити висновки про стан здоров’я учнів.  Крім того, не треба виключати і 

людський фактор. Тому я вирішила запропонувати таку систему, яка буде постійно 

контролювати  функціональні показники  серцево-судинної системи кожної дитини 

протягом кожного уроку. 

П’ятий рік поспіль я працюю у гуртку робототехніки, тому зрозуміло, що 

технічне рішення розв’язання цієї задачі я шукала за допомогою роботизованих 

систем, які можна скласти з Lego Mindstorms EV3. Проте, його обмежені технічні 

можливості та висока вартість стали на заваді, адже перед собою я ставила задачу 

розробити компактні, доступні технічно та за ціною пристрої, якими було б легко 

користуватись і учню, і вчителю. Тому моїм рішенням стало використання 

мікроконтролера Arduino з датчиками пульсу, тиску, температури, вологості як 

основи для браслетів, які перед уроком  фізичної культури будуть видаватись 

кожному учневі. Дані з браслетів будуть виводитись на екран монітора у 

спортивному залі у вигляді яскравих крапок зеленого і червоного кольору 

(відповідно зелений –стан дитини відповідає нормі, червоний- перевищує норму). 



Одночасно інформація про стан здоров’я учнів буде доступна вчителю на 

планшеті, та ще й буде вноситись у базу даних, де її можна зберігати, аналізувати і 

за необхідності попереджати батьків дитини про необхідність додатково пройти 

медичне обстеження. Кожного разу, коли мені вже здавалось, що ідея «вау!», 

готова до використання, внутрішній «бісик» змушував мене  звертатись до 

експертів. Ними спочатку були мої вчителі фізичної культури, медична сестра, і , 

навіть,  поліцейські нашої громади. Я переконала їх у тому, що такий прилад 

можна застосовувати і водіям! 

Та найважливішою стала для мене зустріч з головним лікарем Новопразької  

амбулаторії загальної практики сімейної медицини  М.І. Цвигуном. Він не тільки 

підтвердив актуальність мого дослідження, а й дав кілька порад щодо методики 

визначення змін функціональних показників серцево-судинної системи. Система 

безперевного контролю за фізичним станом учнів на уроках фізичної культури, яку 

я пропоную, дозволить попередити смертельні випадки через невиявлені 

відхилення у роботі серцево-судинних систем учнів. 

Зараз я переконана,  що саме  це дослідження  підштовхнуло мене до розуміння 

того, що моє завдання в житті - допомагати людям, використати свої знання для 

удосконалення оточуючого світу. Тому я вирішила здобути знання та стати 

спеціалістом з УЗД, а в майбутньому, можливо,  навіть відкрити власну сучасну  

happy лікарню, щоб кожен, виходячи з неї, був здоровим та щасливим.  

 

 

                                     З повагою    Руда Дарія 

 


