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Єдиний комплекс

Центр  
управління навчаннями

Озброєння  
бронетехніки

Імітатори 
артилерійських гармат

Персональні 
комплекти

Імітатори вибухових 
пристроїв

Система SKIF



Як це працює?

Усі тренувальні системи СКІФ базуються на 
технології цифрової передачі сигналу. Блоки 
електроніки встановлюються на стрілецьку зброю 
або військову техніку для реалістичної імітації 
ведення вогню.

Для фіксації умовного ураження бійців та 
бронетехніки використовуються спеціальні датчики. 

Єдина система
Усе обладнання для тактичної підготовки бійців 
взаємодіє між собою та може об’єднуватися в 
єдиний комплекс для проведення одночасного 
навчання для представників різних видів та родів 
військ.

В рамках одного сценарію навчання можуть 
взаємодіяти:

1. Стрілки

2. Снайпери

3. Танкісти 

4. Артилеристи и мінометні розрахунки

5. Військові інженери

6. Стрільці-зенітники

7. Та інші, за замовленням

5

Система SKIF
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Система SKIF

Стрес-белт SKIFЗброя з випромінювачем SKIFЖилет SKIFЧохол SKIF

Персональний комплект 
бійця

При проведенні навчання усі бійці використовують 
персональні комплекти, які включають в себе:
1. Чохол з датчиками ураження на  

тактичний шолом
2. Жилет з датчиками ураження
3. Зброю з встановленим лазерним  

випромінювачем
4. Стрес-белт “Джміль” SKIF 

Програмне забезпечення
На планшеті встановлено єдине програмне  
забезпечення, яке дозволяє контролювати та  
налаштовувати всі елементи тренувального  
комплексу. Для керування масштабними навчаннями 
використовується центральний пункт управління. 

Налаштування
Перед навчанням можна задати різні параметри 
обладнання, від складу підрозділу до точної кількості 
пострілів для ураження цілі. 
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Система SKIF

Відстеження дій бійців

Персональна статистика кожного бійця, що бере 
участь у навчанні, фіксується та відображається 
в програмному забезпеченні. За показниками 
можна слідкувати в режимі реального часу 
або проаналізувати по закінченню навчання. В 
програмному забезпеченні відображаються:

• Кількість пострілів

• Кількість влучень по умовному супротивнику

• Переміщення бійців по місцевості

• Ступінь умовних уражень

• Та інші параметри, які можуть бути включені за 
індивідуальним замовленням

 
Таким чином можна отримувати об’єктивну оцінку 
рівня підготовки кожного бійця та ефективності 
підрозділу в цілому.
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Центр управління навчаннями



Центр управління 
навчаннями

Центральний пункт керування — окремо виділена 
зона, призначена для керування системами SKIF.

Центр управління навчанням 
дозволяє:
1. Стежити та керувати діями різних підрозділів 

видів та родів війск

2. Налаштовувати тренувальні системи та 
підготовлювати їх до проведення навчань

3. Відстежувати дії та переміщення підрозділів та 
бійців на полігонi в режимі реального часу

4. Оцінювати як ефективність підрозділу в цілому, 
так персонально кожного бійця

5. Зберігати статистику навчання для подальшого 
аналізу
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Центр управління навчаннями

Центр управління навчаннями 
включає в себе:
1. Пульт Управління керівника навчаннями — 

велика оглядова панель, дозволяє виводити 
на екран будь-яку ділянку мапи за запитом, 
збільшувати або зменшувати масштаб 
відображення, виводити необхідні дані 
статистики за запитом

2. Робоче місце оператора-адміністратора 
тактичних навчань — дозволяє оператору 
демонструвати необхідну інформацію про стан 
навчань. Оператор виводить на оглядову панель 
інформацію на вимогу командувача. Оператор 
безпосередньо підпорядковується командувачу 
навчаннями і терміново виконує для нього 
необхідні дії

3. Робоче місце керівника тактичними  
навчаннями — призначене для командирів 
підрозділів. Таких як: мв/тв, артилерійські 
батареї, рота піхоти, розвід взвод, OPFOR і т.д. 
На своєму робочому місці командир бачить 
тільки інформацію, що відноситься лише до його 
підпорядкованого підрозділу

4. Сервер, на якому зберігаються дані з навчань, 
з можливістю подальшого ознайомлення та 
аналізу
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Комплекс «Антиснайпер»

Комплекс «Антиснайпер»

Навчально-тренувальна система «Антиснайпер» 
призначена для формування і відпрацювання умінь 
снайпера по знаходженню та ураженню  
снайперів-противників.

Комплекс «Антиснайпер» 
складається з:
1. Персонального комплекту бійця СКІФ 

(жилет, чохол на каску з датчиками 
уражень, снайперська гвинтівка з лазерним 
випромінювачем)

2. Пересувні мішені “Снайпер-противник” 
з датчиками уражень і лазерними 
випромінювачами, які імітують вогонь ворожого 
снайперу

Комплекс «Антиснайпер» дозволяє:
• Відпрацьовувати базові вміння: максимально 

швидко знаходити цілі на відстані снайперського 
пострілу та вражати їх

• Навчитися уникати вогню противника, 
використовуючи природні або штучні укриття

• Проводити тренування в різних умовах, завдяки 
високій мобільності системи «Антиснайпер»















Комплекс «Сармат» Шутхаус
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НАВЧАЛЬНО- 
ТРЕНУВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС 

САРМАТ

В ІНТЕГРАЦІЇ З ТРЕНАЖЕРОМ «SKIF»

Даний продукт створюється за технічним завданням замовника.

Комплекс «Сармат» призначений для відпрацювання різних завданнь 
на звільнення та оборону будівель та прилеглої території.
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Система «SKIF VR»

СИСТЕМА  
«SKIF VR»
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНАЖЕР  
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Даний продукт створюється за технічним завданням замовника.

Комплекс «Сармат» призначений для відпрацювання різних завданнь 
на звільнення та оборону будівель та прилеглої території.







Система «SKIF VR»
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Співпраця 

Алгоритм роботи

Збройнi Сили України Виробник Skif

1. Технічне завдання

2. Можливість доступу до зброї, об’єкту, 

    що розроблюється

3. Оплата за виконання

4. Зворотній зв’язок про роботу обладнання

1. Затвердження ТЗ

2. Затвердження дослідного зразка

3. Поставка продукції

4. Навчання інструктора

5. Технічний супровід проекту

Наявність у військах та можливість розробки

Наявність  
у військах 

+

+ 1-2 місяці

2-3 місяці

-

-

+

+

+

-

1 місяці 1-2 місяці

2-3 місяці 2-3 місяці

1-3 місяці

1-2 місяці

2-3 місяці 1-2 місяці

2-4 місяці 2-3 місяці

2-4 місяці

1-2 місяці

1-2 місяці

1-2 місяці

1-2 місяці

1-2 місяці

1-2 місяці

1-2 місяці

+

-

Стрілецька зброя

Тeрмін  
розробки

Термін  
виготовлення

Озброєння  
військової техніки

Міномет

ПТРК

ПЗРК

Авіація

Модернізація до  
віртуальної реальності

Міна МОН-50

Міна ТМ-62

Гармата МТ-12



Нотатки

first@skif.cc 
ua.skif.cc

+38 093 547 62 18 
Viber / Telegram / WhatsApp

Система тактичного лазертагу


