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Ці вправи призначені для збільшення м’язової сили та підтримки рухливості у 
ваших суглобах. Якщо ви відчуваєте біль під час виконання вправ, зупиніться і 
зверніться до свого спеціаліста з фізичної реабілітації.

ВПРАВИ ДЛЯ ОСІБ 
З БІЛАТЕРАЛЬНОЮ (ДВОСТОРОННЬОЮ) 
АМПУТАЦІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК

ОБЕРТАННЯ

1. Ляжте на спину
2. Поверніться і подивіться ліворуч.
3. Випряміть праву ногу та руку над лівим стегном і плечем так, щоб ви лежали 

на лівому боці.
4. Подивіться праворуч і обережно переверніться на спину.
5. Випряміть ліву ногу та руку над лівим стегном і плечем так, щоб ви лежали 

на правому боці.
6. Подивіться ліворуч та обережно переверніться на спину.
7. Повторіть ___ разів.

ВІДВЕДЕННЯ НОГИ

1. Ляжте на бік, зігнувши ногу, яка 
лежить знизу таким чином, щоб 
зберегти рівновагу.

2.  Підніміть верхню ногу прямо догори 
і назад - не виводьте ногу вперед.

3.  Утримуйте положення протягом 5 
секунд

4.  Поверніться в початкове положення.
5.  Повторіть _ разів.

Повторіть описану вправу іншою ногою.
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ВІДТИСКАННЯ В ПОЛОЖЕННІ 
ЛЕЖАЧИ

1. Ляжте на живіт, поклавши руки 
під плечі (так, якби ви виконували 
стандартне відтискання).

2. Повільно підніміть плечі вгору і 
випряміть руки в ліктьовому суглобі, 
тримаючи таз рівно на землі.

3. Тримайте спину і живіт м’якими та 
розслабленими.

4. Повільно опустіть плечі.
5. Розслабтесь.
6. Повторіть ___ разів.

ПІДТЯГУВАННЯ СТЕГНА

1. Ляжте на спину, вирівняйте ноги.
2. Підтягніть одне стегно догори до себе (в напрямку до голови), а друге 

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

3.  Утримуйте положення протягом 5 секунд
4. Поверніться в початкове положення.
5.  Повторіть ___ разів, змінюючи ноги.

ВПРАВА “МІСТОК”

1.  Ляжте на спину
2. Поставте ноги на м’який табурет (висотою приблизно 20 сантиметрів) або 

використайте   декілька згорнутих рушників.
3. Міцно притисніть ноги до табурета і підніміть стегна і сідниці над землею.
4. Утримуйте положення протягом 5 секунд
5. Повільно опустіть сідниці на землю.
6. Повторіть ___ разів.
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ПІДЙОМ КОРПУСА

1.  Ляжте рівно на спину, підклавши під 
ноги подушку.

2.  Притисніть підборіддя до грудей і 
дивіться вперед.

3. Витягнувши руки вперед, виконайте 
скручування верхньої частини тіла 
вперед, поки плечі не відірвуться від 
землі. При цьому переконайтеся, що 
м’язи вашого живота напружені.

4.  Утримуйте положення протягом 5 
секунд

5. Обережно поверніться в початкове 
положення.

6.  Повторіть ___ разів.

БАЛАНСУВАННЯ В ПОЛОЖЕННІ 
СИДЯЧИ

1. Сядьте в безпечне положення на 
випадок, якщо ви втратите рівновагу 
під час цієї вправи.

2. В положенні з витягнутими перед 
собою ногами, витягніть обидві руки в 
сторони на висоту плечей.

3. Витягніть праву руку якомога далі в 
сторону, зберігаючи рівновагу.

4. Поверніться до центру, а потім 
витягніть ліву руку якомога далі в 
сторону, зберігаючи рівновагу.

5. Відчуйте, як ваша вага переміщається 
з однієї сідниці на іншу.

6.  Повторіть ___ разів.

БАЛАНСУВАННЯ НАЗАД-ВПЕРЕД У 
ПОЛОЖЕННІ СИДЯЧИ

1. Переконайтеся, що ви починаєте 
вправу в безпечному положенні 
сидячи. Покладіть подушку за спину на 
випадок, якщо ви втратите рівновагу.

2. Сядьте, витягнувши обидві руки 
перед собою на рівні плечей.

3. Змістіть торс назад якомога далі, 
використовуючи м’язи живота 
для контролю рівноваги, а потім 
поверніться назад у вертикальне 
положення сидячи.

4.  Повторіть ___ разів.



4

ВІДТИСКАННЯ В ПОЛОЖЕННІ 
СИДЯЧИ

1. Переконайтеся, що ви починаєте 
вправу в безпечному положенні 
сидячи. Покладіть подушку за спину на 
випадок, якщо ви втратите рівновагу.

2. Сядьте, витягнувши обидві руки 
перед собою на рівні плечей.

3. Змістіть торс назад якомога далі, 
використовуючи м’язи живота 
для контролю рівноваги, а потім 
поверніться назад у вертикальне 
положення сидячи.

4. Повторіть ___ разів.


