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Цей інформаційний аркуш був розроблений, щоб допомогти Вам запам’ятати 
вправи, яких вас навчив ваш спеціаліст з фізичної реабілітації. Всі вправи слід 
виконувати повільно та плавно. Якщо ви відчуваєте будь-який біль, зупиніться 
і повідомте про це спеціаліста з фізичної реабілітації або лікаря.

• Фізичні вправи допоможуть зберегти вашу силу і рухливість, а також 
поліпшити кровообіг.

• Ці вправи допоможуть вам зберегти незалежність як у візку, так і при 
використанні протеза.

• Намагайтеся продовжувати виконувати ці вправи навіть після того, як вас 
виписали з лікування.

1. СТАТИЧНІ СКОРОЧЕННЯ СІДНИЧНИХ М’ЯЗІВ

ВПРАВИ ДЛЯ ОСІБ 
З АМПУТАЦІЄЮ
ВИЩЕ КОЛІНА

1. Ляжте на спину
2. Тримайте обидві ноги прямими і близько одна до 

одної
3. Стисніть сідниці якомога щільніше
4. Утримуйте положення протягом 5 секунд
5. Повторіть ___ разів

2. РОЗТЯЖКА М’ЯЗІВ-ЗГИНАЧІВ СТЕГНА

1. Ляжте на ногу, бажано без подушки
2. Підтягніть одне стегно до грудей і обхопіть 

руками
3. Опустіть протилежну ногу на ліжко
4. Утримуйте положення протягом 30-60 секунд, 

потім розслабтеся
5. Повторіть ___ разів
6. Повторіть описану вправу іншою ногою.
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3. ПІДТЯГУВАННЯ СТЕГНА

1. Ляжте на спину
2. Тримайте обидві ноги рівно на ліжку
3. Підтягніть одне стегно догори до себе (в напрямку до голови), а друге  

штовхніть від себе донизу (таким чином скорочуючи одну сторону і розтягуючи 
іншу).

4. Утримуйте положення протягом 3 секунд
5. Повторіть ___ разів. 
6. Повторіть вправу іншою ногою.

4. ВПРАВА “МІСТОК”

1. Ляжте на спину, покладіть руки 
з боків

2. Покладіть під стегна пару 
твердих подушок або згорнутих 
ковдр

3. Втягніть живіт, напружте сідниці 
і підніміть таз над ліжком

4. Утримуйте положення протягом 
5 секунд

5. Повторіть _ разів
6. Щоб ускладнити цю вправу, 

схрестіть руки на грудях, як 
показано на малюнку.

5. ЗГИНАННЯ ТА РОЗГИНАННЯ 
СТЕГНА В ПОЛОЖЕННІ ЛЕЖАЧИ 
НА БОЦІ

1. Ляжте на бік
2. Зігніть ногу, яка знизу
3. Злегка підніміть ногу, яка зверху
4. Повністю зігніть стегно у 

напрямку до грудей
5. Штовхніть ногу назад якомога 

далі
6. Повторіть ___ разів

Важливо! Намагайтеся не дозволяти   
стегнам повертатися (крутитись) вперед 
або назад.

Повторіть описану вправу іншою ногою.
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6. ЗГИНАННЯ ТА РОЗГИНАННЯ СТЕГНА В ПОЛОЖЕННІ ЛЕЖАЧИ НА 
БОЦІ

1. Ляжте на бік
2. Зігніть ногу, яка знизу
3. Тримайте стегна і ногу, яка зверху, на одній лінії з вашим тілом
4. Повільно підніміть ногу догори
5. Повільно опустіть ногу
6. Повторіть ___ разів

7. ПРИВЕДЕННЯ СТЕГНА З ОПОРОМ

1. Сядьте, витягнувши обидві ноги 
перед собою

2. Покладіть подушку або згорнутий 
рушник між стегнами

3. Стисніть ноги разом
4. Утримуйте положення протягом 5 

секунд
5. Повторіть ___ разів 

Важливо! Цю вправу також можна 
виконувати, сидячи в інвалідному візку 
або на краю ліжка.

Важливо! Намагайтеся не дозволяти 
стегнам повертатися (крутитись) вперед 
або назад.
 

Повторіть описану вправу іншою ногою.
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Цей навчальний лист був підготовлений 
представниками P. I. R. P. A. G. (авторське 
право © PIRPAG 2004)
Ілюстрації: Валерія Пінчук

8. ЗГИНАННЯ ТА РОЗГИНАННЯ СТЕГНА В ПОЛОЖЕННІ ЛЕЖАЧИ НА 
БОЦІ

1. Ляжте рівно на живіт
2. Підніміть ногу з ліжка якомога далі
3. Обов’язково тримайте стегна рівно на ліжку і не крутіть тілом
4. Утримуйте напруження протягом 5 секунд
5. Повторіть ___ разів

Повторіть описану вправу іншою ногою.


