
Мотиваційний лист 

 

Шановні Члени журі,  

тема мого дослідницького проєкту: «Електронний поплавок для 

риболовлі». 

 

З самого дитинства я часто бував з батьком на риболовлі, саме це 

викликало в мене любов до неї. Інколи на риболовлі бувало достатньо сумно, 

і я просто займався чимось зовсім іншим. Ще тоді я почав мріяти щоб у мене 

був поплавок, який би сповіщав, коли рибу потрібно витягувати, але на жаль 

такого поплавка у мене не було. В старших класах я дізнався про Малу 

академію наук учнівської молоді та вступив до неї. 

В цьому році, коли прийшов час обирати тему своєї роботи, я довго не 

міг визначитися з нею. Але потім мені спала на думку ідея, створити власний 

електронний поплавок, про який я мріяв все своє дитинство. Я почав шукати 

якусь інформацію про схожі пристрої, але знайшов лише статтю в інтернеті 

про створення схожого поплавка, який так і не був створений. Це стало 

поштовхом саме для обрання даної теми та втілення її в життя. 

Приступаючи до дослідження, я зіткнувся з проблемою, що не було 

достатньо інформації для аналізу. Витрачалося дуже багато часу на пошук 

інформації та її аналіз. Але я був досить зацікавлений в даному пристрої та 

його створенні, тому для мене це не стало великою проблемою. Під час 

спостереження за іншими поплавками, я виявляв їх недоліки та не допускав 

їх у власному пристрої. 

Під час відпочинку можна буде займатися не тільки риболовлею, а й 

іншими справами. Спираючись на власний досвід, стверджую, що даний 

пристрій допоможе займатися риболовлею навіть людям з поганим зором та 

слухом. 

Я не знаю якій праці хотів би присвятити себе, але точно впевнений, що 

ця робота над проєктом допомогла усвідомити мені, що за допомогою 

власної креативності та вміння програмувати можна створити корисні 

винаходи. Після створення даного пристрою я планую продовжувати 

розвивати навички програмування та можливо зв’язати з цим своє майбутнє 

життя. 
 

З повагою Кирило Шаманський  

 


