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Baigiamojo darbo tema Studentų vietų 

skaičius 

Vadovas 

E-sistemos taikymo efektyvumas koreguojant 

sutrikusią akių judesių koordinaciją  

1 V.Juodžbalienė 

Krioterapijos ir TENS efektyvumas reabilitacijos 

procese po kelio sąnario endoprotezavimo 

1 S.Sipavičienė 

Emocinio intelekto ir atsparumo patiriamam stresui 

reikšmė pacientų reabilitacijos efektyvumui. 

1 V.Česnaitienė 

Stabilizavimo programos ir smūginės bangos 

terapijos efektyvumas esant  juosmens srities 

radikulopatijai  

1 V.Dudonienė 

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis, 

sergančių galvos smegenų insultu, pažintinėms 

funkcijoms 

1 R.Solianik 

Kalanetikos poveikis sėdimą darbą dirbančių 

moterų liemens raumenų jėgai, skausmui ir 

lankstumui  

1 S.Sipavičienė 

Skirtingų kineziterapijos programų efektyvumas 

koreguojant laikyseną esant priekiniam kryžminiam 

sindromui  

1 V.Dudonienė 

FAOS klausimyno pritaikomumo naudoti lietuvių 

kalba analizė 

1 V.Juodžbalienė 

Kineziteipavimo poveikis apatinės galūnės traumų 

prevencijai 

1 L.Šiupšinskas 

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis esant 

apatinės nugaros dalies skausmui  

1 V.Dudonienė 

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis gydant 

hallux valgus 

1 P.Zachovajevas 

Fizinės ir kognityvinės veiklos įtaka vyresnio 

amžiaus žmonių judesių valdymui. 

1 V.Česnaitienė 

Shiatsu masažo ir moksoterapijos poveikis sergant 

arterine hipertenzija. 

1 B. Zachovajevienė 

Sportininkų fizinio pajėgumo ir darbingumo sąsajos 1 V.Dudonienė 

Kineziterapijos poveikis mažinant krepšininkų 

juosmeninės dalies nugaros skausmą 

1 S.Sipavičienė 

Kinezioteipo placebo efektyvumas mažinant 

nugaros skausmą 

1 P.Zachovajevas 

Kineziterapijos poveikis vaikų, sergančių cukriniu 

diabetu judamojo aparato funkcijoms 

1 V.Dudonienė 

Aerobinių pratimų poveikis, moterų, turinčių 

antsvorį ir nutukimą, kūno kompozicijai, 

aerobiniam pajėgumui, nuotaikai ir kognityviąjai 

funkcijai 

1 R.Solianik 

Ritmiškos stimuliacijos garsu ir kognityvinės 

užduoties komplekso poveikis funkcinei sistemai 

bei pasiekto rezultato išliekamosios vertės 

nustatymas sergant Parkinsono liga 

1 P.Zachovajevas 

Kineziterapijos poveikis gydant pacientus, kuriems 

būdingi  Neramių kojų sindromo požymiai 

1 V.Juodžbalienė 

Kineziologinio teipavimo poveikis 

mažinant kaklinės/juosmeninės dalies nugaros 

skausmą 

1 V.Dudonienė 

Kineziterapijos poveikis dubens dugno raumenų 

funkcijai po antrojo gimdymo 

1 B.Zachovajevienė 

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis kojos 

funkcijai po priekinio kryžminio raiščio operacijos 

1 V.Juodžbalienė 



 

E-sistemos efektyvumas atgaunant funkcinius 

galūnių judesius patyrus galvos smegenų insultą 

1 V.Juodžbalienė 

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis vaikų, 

sergančių VCP, motorinėms funkcijoms 

1 J.Požerienė 

Kineziterapijos programų poveikis vaikų liemens 

raumenų silpnumui esant skoliozei 

1 P.Zachovajevas 

Senėjimo įtaka raumenų vargstamumui, judesių 

variabilumui ir stabilumui 

1 D.Mickevičienė 

Kineziterapijos vandenyje efektyvumas esant 

juosmeninės stuburo dalies radikulopatijai 

1 S.Čapkauskienė 

Skirtingų juosmeninės stuburo dalies trakcijos būdų 

poveikis  mažinant skausmą bei gerinant stuburo 

funkciją 

1 V.Juodžbalienė 


