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Основні навчання НАТО і
держав-членів
Навчання країн НАТО і партнерів мають на меті випробувати на практиці
процедури і тактику, визначити галузі, в яких було досягнуто високих
стандартів і ті, що потребують вдосконалення. Завдяки таким тренувальним
заходам збройні сили також навчаються ефективно взаємодіяти, діяти
оперативно і злагоджено.
Навчання становлять елемент діяльності НАТО, спрямованої на вдосконалення
готовності і гнучкості збройних сил. Вони підвищують спроможність сил
Альянсу реагувати на загрози, звідки б вони не походили.
Навчання НАТО різняться за завданнями, тривалістю і форматом. Це можуть
бути практичні навчання із залученням тисяч військовослужбовців або ж
навчання із проведенням комп›ютерного моделювання, що проводяться
у класній кімнаті. Хоча більшість навчань НАТО є військовими, Альянс
також організовує цивільні і політичні навчальні заходи. Крім навчань
під егідою НАТО, держави-члени також спільно тренуються у рамках
багатонаціональних заходів.

Планування і завдання

За організацію планування навчань НАТО відповідають два стратегічних
командування Альянсу – Командування ОЗС НАТО з питань операцій (у
штабі ВГК ОЗС НАТО у Монсі, Бельгія) і Командування ОЗС НАТО з питань
трансформації (Норфолк, штат Вірджинія, США).
НАТО проводить військові навчання із 1951 року. Починаючи із 1994 року,
НАТО запропонувала країнам-учасницям програми «Партнерство заради
миру» долучитися до навчань з миротворчої тематики. А з 2010 року усі
держави-партнери Альянсу мають змогу регулярно брати участь у навчаннях
під егідою Альянсу.

Бюджет навчань НАТО

Усі витрати на проведення навчань покриваються державами, що виділяють
війська та техніку. Витрати, що несе НАТО, оплачуються за рахунок
спільного бюджету.

Навчання у 2016 році

Загалом на поточний рік заплановано майже 240 навчань НАТО і держав
– членів Альянсу. Найбільш великомасштабні з них – навчання Збройних
сил Польщі «Анаконда – 2016» – відбулися у Польщі в червні цього року із
залученням військово-повітряних і сухопутних сил. У них взяли участь 31
тисяча військовослужбовців із понад 23 країн.

Прозорість

НАТО прагне забезпечити прозорість і передбачуваність, уникаючи
конфронтації. Навчання НАТО ґрунтуються на умовних сценаріях і не
спрямовані проти жодної країни. У навчаннях НАТО мають змогу брати
участь міжнародні спостерігачі.
У рамках зобов›язання із гарантування прозорості навчання НАТО
оголошуються заздалегідь, причому повідомлення про їх проведення містяться
на веб-сторінці НАТО за посиланням: http://www.shape. nato.int/exercises
Будь-які заходи Альянсу мають оборонний характер, є пропорційними і
відповідають міжнародним зобов’язанням організації.

Основні багатонаціональні навчання НАТО і держав-членів у 2016 році
Інформація
DYNAMIC MANTA
Навчання НАТО із перевірки в дії потенціалу ведення заходів із боротьби з
підводними човнами із залученням понад п›яти тисяч моряків з восьми держав
– членів НАТО, а саме: Франції, Німеччини, Греції, Італії, Іспанії, Туреччини,
Великої Британії і Сполучених Штатів Америки.
Докладніше: http://bit.ly/1T489zY

Дата
22 лютого –
04 березня

COLD RESPONSE
17 –
Багатонаціональні навчання, що мають на меті перевірити здатність сил НАТО 28 березня
проводити операції в екстремальних погодних умовах. До навчань були залучені
сухопутні, військово-морські і військово-повітряні сили і засоби, загалом понад
15 тисяч військовиків із 12 держав – членів НАТО, а також Фінляндії і Швеції.
Докладніше: http://bit.ly/1Ona2lF
BRILLIANT JUMP ALERT 16
Це перші із низки чотирьох навчань, що мають на меті перевірити в дії основні
елементи Сил швидкого реагування НАТО, у даному випадку – процедури
застосування так званих сил «Вістря спису» – сил НАТО надзвичайно високого
ступеня готовності. До навчань залучалися чимало військових штабів і
підрозділів з Албанії, Польщі, Іспанії і США.
Докладніше: http://bit. ly/27d4ypk

1 – 10 квітня

Місце
проведення
Іонічне море

Норвегія

Іспанія, Польща,
Велика Британія,
Албанія

RAMSTEIN ALLOY
19 – 20 квітня Естонія
Багатонаціональні військово-повітряні навчання, що мали на меті підвищити
оперативну сумісність між силами Альянсу і держав-партнерів, а також
забезпечити тренування екіпажів літаків, залучених до операції патрулювання
повітряного простору країн Балтії. До навчань було залучено військово-повітряні
сили і засоби з таких держав – членів НАТО як Естонія, Литва, Бельгія, Іспанія,
Польща, Велика Британія і США, а також держав-партнерів Фінляндії і Швеції.
STEADFAST ALLIANCE
Навчання, до яких було задіяно структури НАТО із забезпечення захисту
від балістичних ракет, причому було випробувано в дії процес планування
і ухвалення рішень на усіх рівнях. Взяли участь сім країн НАТО: Бельгія,
Німеччина, Італія, Португалія, Велика Британія, Іспанія і Туреччина.

18 – 29 квітня Різні навчальні
точки

FLAMING SWORD
Багатонаціональні навчання Сил спеціального призначення. До навчань
долучилися війська з країн НАТО і партнерів, а саме: Данії, Естонії, Фінляндії,
Грузії, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції, України, Великої Британії і США.

1 – 20 травня Литва, Латвія

BRILLIANT JUMP DEPLOY 16
17 – 26 травня Польща
У навчаннях взяли участь Сили НАТО надзвичайно високого ступеня готовності,
які відпрацьовували здатність до розгортань у стислі терміни, де у цьому не
виникла б потреба. Було перевірено на практиці розгортання сухопутних
елементів цих сил з місця їх базування в Іспанії на військовому полігоні Жагань у
Польщі. Взяли участь майже дві з половиною тисячі особового складу.
SWIFT RESPONSE
27 травня –
Ці навчання військово-повітряних і сухопутних сил під проводом США
26 червня
присвячено підготовці з питань врегулювання криз і підвищенню оперативної
сумісності між силами НАТО і країн-партнерів. До навчань було залучено майже
дев’ять тисяч військових з Бельгії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії,
Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії і США.

Польща,
Німеччина

BALTOPS 16
Ці багатонаціональні навчання під проводом США з питань оперативної
сумісності з регіональними партнерами у військово-морському, військовоповітряному і сухопутному вимірах. Серед держав-учасниць – Бельгія, Естонія,
Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща,
Іспанія, Велика Британія і США. До того ж до заходу долучилися дві країнипартнера: Фінляндія і Швеція. Загалом у навчаннях взяли участь майже 5800
військовиків з країн Альянсу і держав-партнерів.

03 – 26 червня Балтійське море

IRON WOLF
06 – 19 червня Литва
Навчання сухопутних сил під проводом Литви із залученням таких країн НАТО:
Литви, Німеччини, Польщі, Данії, Франції, Люксембургу і США із загальною
кількістю учасників на рівні п’яти тисяч військовослужбовців.
SABER STRIKE
Навчання сухопутних сил під проводом США присвячені питанням оперативної
сумісності між збройними силами НАТО і держав-партнерів. Серед державучасниць такі члени НАТО як Канада, Латвія, Литва, Польща, США і Велика
Британія. Загальна кількість учасників – дев’ять тисяч особового складу.

02 – 04 червня Естонія, Латвія,
Литва

ANAKONDA
07 – 17 червня Польща
Найбільш масштабніші навчання Збройних сил НАТО цього року. Ці навчання
під проводом Польщі випробували в дії боєготовність і оперативну сумісність
Збройних сил Польщі з військами країн – членів Альянсу і партнерів, що взяли в
них участь. Ці ретельно сплановані навчання оборонного характеру проводяться
раз на два роки. У цьогорічних маневрах взяли участь майже 31 тисяча особового
складу ВПС і сухопутних військ. До навчань долучилися 18 країн НАТО і 5
держав-партнерів.
DYNAMIC MONGOOSE
Щорічні навчання під проводом НАТО із ведення дій із протидії підводним
човнам. Цього року у навчаннях взяли участь військово-морські і військовоповітряні сили з Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Туреччини,
Великої Британії і США на додаток до країни-господарки Норвегії. Було
залучено до десяти надводних кораблів, п’ять підводних човнів і п’ять літаків
морського патрулювання.

20 червня –
01 липня

FLAMING THUNDER 2016
1 – 12 серпня
Ці щорічні навчання із проведенням реальних стрільб під проводом Литви будуть
присвячені підготовці артилеристів і мінометників. Цього року у них візьмуть
участь військові з Литви, США, Естонії і Польщі.

Північне море

Литва

SHABLA 2016
Щорічні навчання у галузі ПРО під проводом Болгарії, які матимуть на меті
вдосконалення оперативної і тактичної сумісності підрозділів, залучених до
навчань. У цьогорічних навчаннях візьмуть участь військовослужбовці зі
Сполучених Штатів Америки і Болгарії.

15 серпня –
14 вересня

Болгарія

TOBRUK LEGACY
Багатонаціональні навчання присвячені інтеграції систем ППО і ПРО країн
Альянсу. У них візьмуть участь такі держави – члени Альянсу: Словаччина,
США, Чеська Республіка, Польща, Угорщина і Литва.

19 – 30 вересня Словаччина

JOINT WARRIOR 16
6 – 16 жовтня Шотландія
Багатонаціональні навчання під проводом Великої Британії із залученням
бойових кораблів, літаків, морської піхоти і військ. У навчаннях візьмуть участь
Постійно діюча Група ВМС НАТО № 1 і Постійно діюча Група ВМС НАТО
мінної протидії.
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24 жовтня –
3 листопада

NOBLE ARROW
8 – 12 жовтня
Ці багатонаціональні навчання ВПС будуть покликані вдосконалити оперативну
сумісність сил НАТО у разі проведення повітряних операцій, а також підвищити
готовність військово-повітряного компоненту Сил швидкого реагування НАТО.

Управління громадської дипломатії НАТО - служба преси та ЗМІ
Тел.: +32(0)2 707 5041
Eл. адреса: moc@hq.nato.int
Cлідуйте за нами: @natopress

www.nato.int

Італія

Велика Британія
(західне
узбережжя
Шотландії,
Північна
Атлантика,
Північне море)
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TRIDENT JUNCTURE 16
Ці багатонаціональні навчання матимуть на меті забезпечити підготовку військ
зі складу Сил реагування НАТО (СРН) й інших формувань Альянсу з метою
підвищення їх готовності давати відсіч у разі різних викликів. Під час навчань
буде перевірено готовність Об’єднаних оперативно-тактичних сил НАТО
надзвичайно високого ступеня готовності.

