
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Система контролю медико-фізіологічних параметрів  

військовослужбовця 

Технічні та технологічні досягнення ХХI століття дали серйозний поштовх розробці та 

впровадженню в життя принципово нової комплексної екіпіровки та озброєння рядового 

бійця, концепція якої отримала назву «Солдат майбутнього». 

«Солдат майбутнього (англ. Future Soldier) — концепція і проекти зі збільшення про-

дуктивності та ефективності окремо взятого військовослужбовця, який бере участь у бойо-

вих діях в пішому порядку, на основі технологічних досягнень XXI століття». 

Сьогодні десятки країн реалізують національні програми по створенню свого «солдата 

майбутнього». Так, системи індивідуальних бойових комплектів розробляються в США 

(Land Warrior і Mounted Warrior), в Німеччині (IdZ), Великій Британії (FIST), Іспанії 

(COMFUT), Швеції (IMESS), Франції (FELIN) та інших країнах. Майже в кожній з цих про-

грам, екіпірування солдата  включає засоби захисту, ведення вогню, зв'язку, управління та, 

що варто особливо відзначити, засоби відслідковування фізичного стану військовослужбов-

ця (пульс, температура, насичення крові киснем, ЕКГ та інше). 

Зважаючи на те, що лідируючі позиції в формуванні концепції «Солдата майбутнього» 

займають США, а інші країни-союзники та країни НАТО в основному впроваджують її в на-

ціональних програмах, варто відзначити загальний тренд подальшого розвитку концепції 

«Солдат майбутнього», який США представили весною 2019 року. Основний упор амери-

канські військові збираються зробити на людиноорієнтованість концепції. На перше місце 

ставиться боєць і максимальне полегшення його життя як в побутовому плані, так і на полі 

бою. Саме людиноцентричний підхід (human-centric) заявлений як одна з основних особли-

востей розвитку даного напрямку військової думки. "Максимізувати виживання, бойову 

стійкість, мобільність, бойову ефективність і якість життя солдата на полі бою, розглядаючи 

бійця, як систему" (місія CCDC Soldier Center). 

Проте, не зважаючи на актуальність, проблема створення системи моніторингу меди-

ко-фізіологічного стану військовослужбовця для екіпіровки «Солдата майбутнього», далека 

від вирішення.  Це визначається наявністю цілого ряду об’єктивних факторів, які визначе-

ні самою природою цієї системи: 

• Медичні сенсори системи використовуються в складних польових умовах; 

• Наявність критичної кількості артефактів в показах сенсорів, що зв’язане з участю 

військовослужбовця в бойових діях; 

• Особливості розміщення сенсорів в екіпіровці, пошук місць в екіпіровці, що дозво-

ляють як зчитувати покази сенсорів, так і максимально не заважають веденню бойових дій; 

• Необхідність розробки спеціальних алгоритмів обробки даних медичних сенсорів 

для оцінки медико-фізіологічного стану військовослужбовця як мінімум для визначення кри-

терію боєготов/не боєготов, визначення ступеня шоку, рівня крововтрат та інших; 
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Це визначається наявністю цілого ряду об’єктивних факторів, які визна-

чені самою природою цієї системи: 

• Медичні сенсори системи використовуються в складних польових 
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• Наявність критичної кількості артефактів в показах сенсорів, що 
зв’язане з участю військовослужбовця в бойових діях; 

• Особливості розміщення сенсорів в екіпіровці, пошук місць в екіпіро-
вці, що дозволяють як зчитувати покази сенсорів, так і максимально не зава-
жають веденню бойових дій; 

• Необхідність розробки спеціальних алгоритмів обробки даних меди-
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мінімум для визначення критерію боєготов/не боєготов, визначення ступеня 
шоку, рівня крововтрат та інших; 

• Мікромініатюризація медичних сенсорів і засобів обробки медичної 
інформації, мінімізація енергозатрат, особливо в зв’язку з необхідністю за-
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• Мікромініатюризація медичних сенсорів і засобів обробки медичної інформації, 

мінімізація енергозатрат, особливо в зв’язку з необхідністю забезпечення безперервної робо-

ти системи моніторингу впродовж довгого часу від елементів живлення без їх підзарядки; 

• Необхідність вирішення проблем інтеграції системи моніторингу від екіпіровки 

військовослужбовця до прийняття рішень відносно його стану на інших рівнях, наприклад на 

рівні прийняття рішення про евакуацію в разі визначення поранення. 

 

Найближче підійшли до практичного створення системи моніторингу медико-

фізіологічного стану військовослужбовця в США. Вона отримала назву WPSM (the 

warfighter physiological status monitor). Система об'єднує в собі ряд медичних сенсорів для 

визначення фізичних параметрів бійців. Система здатна обробляти дані і в разі необхідності 

передавати їх медичній службі для здійснення необхідних дій. 

Датчики системи будуть вбудовані в стандартну армійську футболку, яка входить до 

складу нижньої білизни. При цьому в даний час витрати на виробництво системи не дозво-

ляють навіть США випускати таке обмундирування серійно. Перед інженерами поставлено 

завдання щодо кардинального зниження витрат на її виробництво, що надало б можливість 

для масового випуску. 

Потрібно відзначити, що існуюча екіпіровка підрозділів ЗСУ різного призначення не 

відповідає сучасним вимогам, особливо при участі цих підрозділів в бойових діях в зоні про-

ведення ООС. Сьогодні найбільші досягнення вітчизняних розробників стосуються однієї з 

допоміжних підсистем - зовнішнього вигляду українського «солдата майбутнього» - польо-

вої форми, одягу і взуття. Інші елементи, за винятком індивідуальної стрілецької зброї, поки 

на початковому етапі конструювання. Ситуація з розробками в цьому напрямку ще більш 

ускладнюється в зв’язку з проблемним їх фінансуванням. 

Проте, зважаючи на актуальність  проблеми максимізації виживання солдата на полі 

бою, наявний доробок в частині оснащення медико-евакуаційних засобів ЗСУ в зоні ООС та 

спираючись на потреби та вимоги медико-евакуаційних структур Головного військово-

медичного управління ЗСУ, нами зроблена спроба створення системи моніторингу медико-

фізіологічного стану військовослужбовця, яка б адекватно в техніко-економічному розумінні 

вирішувала позначені вище проблемні питання: 

Набір медичних сенсорів складається з сенсора пульсу, сенсора насичення крові кис-

нем, сенсора кровонаповнення мікросудин, сенсора температури. Дані сенсори відносно  

просто підлягають мікромініатюризації, відносно мало енергозатратні та мають помірну вар-

тість. Розроблені алгоритми обробки інформації від них дозволяють визначити медико-

фізіологічний стан військовослужбовця, а саме: пульс, насичення крові киснем, ступінь 

кровонаповнення мікросудин, температуру тіла та розрахувати ступінь шоку та мож-

ливу крововтрату при пораненні; 

Розміщення сенсорів в захисному шоломі. Захисний шолом вже давно перестав ви-

конувати тільки чисто захисні функції. Найбільш досконалий на даний момент часу захис-

ний шолом IHPS (Integrated Head Protection System) армії США включає інтегровані нові 



 

 

окуляри з тепловізором, приладом нічного бачення, дисплей з відображенням тактичної об-

становки та, в перспективі, медико-фізіологічного стану військовослужбовця. 

Розміщення системи моніторингу в захисному шоломі дає, крім оптимізації роботи се-

нсорів, ще й значне зниження вартості та скорочення строків впровадження, чим відрізняєть-

ся від системи WPSM (США). Звичайно, що для ЗСУ розміщення системи моніторингу 

опрацьовувалось для найбільш розповсюдженого захисного шолому Темп-1М; 

Модульність побудови, що дозволяє ті чи інші елементи екіпіровки доопрацьовувати, 

модернізувати та використовувати як окремо, так і в складі інтегрованої системи. Прикладом 

саме такого більш пристосованого до сучасних потреб та можливостей армії є польський 

проект «Титан». Перш за все це стосується вартості і технологічної скомбінованості кінцево-

го продукту.  Сьогодні такий підхід до проекту розробки перспективної бойової екіпіровки 

вважається багатьма експертами найбільш прийнятним і для України. 

Таким чином, розроблена відповідно до визначеного вище система контролю медико-

фізіологічних параметрів військовослужбовця дозволяє в екстремальних умовах бою і 

в реальному часі визначати фізичний стан і, у випадках різкого його погіршення, переда-

вати інформацію медико-евакуаційним службам для вжиття невідкладних заходів щодо по-

рятунку постраждалого або командиру підрозділу для ситуаційної обізнаності з станом під-

леглого, що відповідає концепції «Солдата майбутнього»,  та може розглядатись як елемент 

перспективної  екіпіровки. 

Система контролю медико-фізіологічних параметрів військовослужбовця склада-

ється з наступних модулів: 

- модуль медичних сенсорів; 

- модуль обробки інформації медичних сенсорів; 

- модуль живлення (акумулятор); 

- модуль приймально-передавальний Bluetooth; 

- модуль приймально-передавальний супутникової системи Iridium («Маяк»). 

Модуль приймально-передавальний супутникової системи Iridium («Маяк») розміщу-

ється в кармані екіпіровки військовослужбовця, всі інші модулі малогабаритні та вільно роз-

міщуються в захисному шоломі, не заважаючи його використанню за призначенням. 

Модулі дозволяють скомбінувати систему контролю медико-фізіологічних параметрів 

військовослужбовця як автономну систему, наприклад, для застосування в існуючих в даний 

час службах  медичної евакуації поранених (мал.1), так і як складову частину екіпіровки пер-

спективної системи «Солдат майбутнього»  (мал.2). 

 



 

 

 

 

 

 

В разі необхідності може бути реалізована візуалізація медико-фізіологічного стану 

безпосередньо військовослужбовцю через нашоломну систему індикації «Солдата майбут-

нього» або через будь-який комунікатор чи смартфон військовослужбовця (мал.3). 

 

Система функціонує наступним чином. При одягнутому захисному шоломі модуль об-

робки інформації медичних сенсорів приймає інформацію від модуля медичних сенсорів та 



 

 

аналізує медико-фізіологічний стан військовослужбовця, визначаючи його пульс, ступінь 

кровонаповнення мікросудин, насичення крові киснем, можливу крововтрату, індекс шоку. 

Модуль приймально-передавальний Bluetooth з заданим темпом передає дані стану 

військовослужбовця через комунікатор екіпіровки «Солдата майбутнього» за призначенням. 

В разі критичної ситуації (визначені системою показники, наприклад, ступінь шоку, поза 

межами норм) інформація через комунікатор екіпіровки «Солдата майбутнього» передається 

негайно. 

При комплектуванні системи модулем приймально-передавальним супутникової сис-

теми Iridium («Маяк») (мал.4) в разі критичної ситуації (визначені системою показники, на-

приклад, ступінь шоку, поза межами норм) інформація за його допомогою негайно переда-

ється відповідним службам, наприклад медико-евакуаційним, включно з координатами вій-

ськовослужбовця. 

 

Мал.3 Візуалізація медико-фізіологічного стану військовослужбовця на смартфоні 

 

Мал.4 Модуль приймально-передавальний супутникової  

системи Iridium («Маяк») 



 

 

Система контролю медико-фізіологічних параметрів військовослужбовця зібраний в 

одному з основних, що застосовуються в ЗСУ, варіантах захисного шолома Темп-1М і має 

всі основні конструктивні компоненти в макетному виконанні (мал.5 та мал.6). 

 

Мал.5. Захисний шолом з вбудованою системою  контролю медико-фізіологічних параметрів 

військовослужбовця 

 

Мал.6  Модуль медичних сенсорів, вбудований в лобову  

частину захисного шолома 

 


