
Безперервне навчання та професійний розвиток 
фізичних терапевтів

«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського наро-
ду за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus 
у рамках угоди про співпрацю № 7200AA18CA00032, що фінансується від 28 верес-
ня 2018 року, і реалізується JSI Research & Training Institute за угодою № PP-EI-001 
з UCP Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Української Асоціації фізичної 
терапії і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду США».
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Постійне навчання та професійний розвиток є критерієм дотримання кваліфі-
кації фізичного терапевта. Професійне навчання та розвиток можуть відбува-
тися різними способами, які мають підтримувати науково доказову практичну 
діяльність фізичного терапевта через його участь у безперервному профе-
сійному розвитку (БПР).
Ми раді представити вам один з найбільш потужних міжнародних професій-
ний ресурсів БПР для фізичних терапевтів — Physioplus та пропонуємо оз-
найомитись з його можливостями, (члени УАФТ у рамках проєкту ReLAB-HS 
мають до нього повний доступ). Тут ви зможете пройти онлайн курси, отри-
мати сертифікати та прицільно підвищити свій професійний рівень, прочитати 
повний текст книг та журналів, подивитись відео та прослухати подкасти, за-
писати усе у своє онлайн портфоліо. Найближчим часом планується переклад 
матеріалів Physioplus українською та розробка нових курсів на запит УАФТ. 

Що є доступно на Physioplus :

• Індивідуальні умови навчання – кожний користувач Physioplus має пер-
сональну інформаційну панель, де відображається його навчальна діяль-
ність та її прогрес з відображенням балів БПР.

• Електронне портфоліо  — Physioplus автоматично реєструє пройде-
ні навчальні заходи. Резюме навчальної діяльності між конкретними ча-
совими періодами можна експортувати для звітів та аудиту. Онлайн 
портфоліо у  Physioplus записує в одному місці усе ваше навчання та 
діяльність. Ви зможете переглянути пройдене вами навчання через пер-
сональну інформаційну панель та для підтвердження вашого БПР  додати 
інші види навчання, які ви пройшли експортуючи їх у будь який час. 
Налаштувати ваше портфоліо

• Акредитовані онлайн курси — Physioplus працює з провідними фахів-
цями з усього світу над створенням унікальних та цікавих курсів, щоб ко-
ристувачі могли працювати у зручному для себе темпі у будь який час та 
у будь якому місці. Сьогодні є більше 250 акредитованих онлайн кур-
сів, що еквівалентно 1084 годинам, які транслюються англійською, фран-
цузькою та іспанською мовами. Отримуйте сертифікати після завершен-
ня курсу з визнаною на міжнародному рівні професійною акредитацією. 
Довідатись про курси

• Повні тексти книг та журналів — ви отримуєте доступ до повних тек-
стів 190 журналів та більш як 100 електронних книг. Більше про книги та 
журнали

• Програми по 3D анатомії — від простих зображень до розширених знань 
з анатомії.

• Відео про методики — представлено понад 500 відеоматеріалів про мето-
дики, що стосуються як тестування так і мануальних методів терапії. Велика 
відео бібліотека доступна для перегляду у будь який час. Переглянути відео.

• Рефлексія діяльності — можна додавати окремі думки, які реєструються 
у журналі реєстрації активності.

• Сертифікати та бали БПР — є можливість отримати персональний серти-
фікат за кожний пройдений курс включно з балами БПР, годинами та дета-
лями про акредитацію курсу.

• Ресурси — постійно розширюється бібліотека з понад 3000 клінічно важ-
ливих освітніх ресурсів, включаючи розділи книг, відеоматеріали, статті, 
подкасти, контрольні питання тощо. Колосальна бібліотека з більш як 4000 
епізодів подкастів, що стосуються фізичного терапевта. Використовуйте 
функцію інтелектуального пошуку для пошуку корисних для вас подкастів. 
Прослухати подкасти 

• Форум для дискусій — унікальні зустрічі фізичних терапевтів та фахів-
ців з усього світу, що надають можливість взаємодіяти, співпрацювати та 
вчитися у міжнародних колег усіх рівнів у будь-якому контексті. Фізичні 
терапевти з усього світу збираються разом на Physioplus для обговорен-
ня різних тем, щоб задати запитання та допомогти іншим. Поспілкуйтесь 
з міжнародними колегами 

• Платформа для призначення вправ — створює плани по керуванню про-
грамами для клієнтів, використовуючи понад 3000 науково обґрунтова-
них вправ, які створені фізичними терапевтами Довідатись більше

• Телереабілітаційна платформа  — потужна та проста у використанні, 
спеціально розроблена для фізичних терапевтів, які надають онлайн кон-
сультації клієнтам. Оперативне планування консультації, надсилання ли-
ста нагадування, наживо відео конференції без встановлення програмного 
забезпечення. Об’єднання усієї інформації про пацієнта, вправи та плану 
проведення заходів. Довідатись більше
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