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NUOLATINIŲ studijų baigiamųjų darbų temos ir vadovai 

Eil.Nr. Studento pavardė, v. Baigiamojo darbo tema Vadovo v., pavardė 

1.  Anuţytė A. Eisenos ir pusiausvyros parametrų bei skirtingo išilginio pėdos skliauto aukščio sąsajos. V.Juodţbalienė 

2.  Deltuvaitė A. Kineziterapijos poveikis raumenų jėgai ir amplitudei po kelio sąnario menisko plyšimo operacijos L.Šiupšinskas 

3.  Jarašūnaitė Ţ. Kineziterapeuto profesinės patirties įtaka dubens padėties ir juosmeninės lordozės vizualinio vertinimo 

išoriniam ir vidiniam patikimumui 

V.Juodţbalienė 

4.  Jurgelaitytė E. Kineziterapijos programų, skirtų vaikams, sergantiems cerebriniu paralyţiumi, efektyvumas J.Poţerienė 

5.  Kėţelytė R. Mobilizacijos su judesiu poveikis atgaunant kojos funkcijas po šlaunikaulio endoprotezavimo operacijos S.Čapkauskienė 

6.  Knatauskaitė J. Funkcinių ir psichosocialinių rodiklių bei kryţmeninio klubo sąnario disfunkcijos sąsajos. E.Lendraitienė 

7.  Kolesnikovas A. Bimanualinės terapijos taikymo ankstyvojoje galvos smegenų infarkto stadijoje poveikis funkciniams 

rankos judesiams. 

P.Zachovajevas 

8.  Kubiliūnaitė S. Kineziterapijos, panaudojant „Biodex“ izokinetinį dinamometrą, efektyvumas atgaunant sportuojančių ir 

nesportuojančių asmenų kojos funkcijas po priekinio kryţminio raiščio rekonstrukcijos. 

V.Streckis 

9.  Lašaitė B. Skirtingų tempimo technikų momentinis poveikis uţpakalinių šlaunies raumenų pasyviosioms 

mechaninėms savybėms bei judesių amplitudei 

V. Dudonienė 

10.  Lesnickas M. Trigerinių taškų atsiradimo trumpų nuotolių bėgikų uţpakalinėje raumeninėje grandinėje prieţastys ir jų 

šalinimas kineziterapijos metodais 

P.Zachovajevas 

11.  Marcinkutė V. Reaktyvios judesių strategijos taikymo efektyvumas rankos funkciniams judesiams pacientams, 

persirgusiems galvos smegenų infarktu. 

P.Zachovajevas 

12.  Nagytė J. Kineziterapijos programų efektyvumas po krūties vėţio chirurginio gydymo. V.Dudonienė 

13.  Pušinaitytė K. Kineziterapijos poveikis pagyvenusių ţmonių ėjimo ištvermei ir pusiausvyrai V.Dudonienė 

14.  Rainytė I. Relaksacijos ir kvėpavimo pratimų poveikis sunkumų kilnotojų kraujo spaudimo pokyčiams V.Dudonienė 

15.  Repečka J. Plaukimo treniruočių ir kineziterapijos poveikis vaikų (7-10 m.) kūno laikysenai ir liemens raumenų 

statinei ištvermei 

D.Mickevičienė 

16.  Sisimbajevaitė R. Pusiausvyros lavinimo „Sigma balance“ plokšte įtaka asmenų, persirgusių galvos smegenų infarktu, 

eisenai 

P.Zachovajevas 

17.  Stungys D. Juosmeninės stuburo dalies skausmo kaita taikant skirtingus kineziterapijos metodus S.Čapkauskienė 

18.  Stunţinaitė E. Vaikų nugaros skausmo ir liemens raumenų funkcinių rodiklių sąsajos. V.Dudonienė 

19.  Šidlauskaitė S. Skirtingų kineziterapijos metodų poveikis esant raumenų paţaidai N.Masiulis 

20.  Šilkus M. Rankininkų traumų ir silpnųjų griaučių raumenų sistemos grandţių sąsajos. L.Šiupšinskas 

21.  Uknevičius P. Didţiojo sėdmens raumens aktyvumo ir PNF metodikos įtaka juosmens mobilumui ir skausmui esant 

tarpslankstelinio disko išvarţai. 

P.Zachovajevas 

22.  Vičinskaitė M. Kompresinio bintavimo ir kineziterapijos vandenyje bei salėje poveikis moterų rankos funkcijai po 

mastektomijos.  

R.Bacevičienė 

23.  Zarembaite E. Kineziterapijos poveikis funkciniams rodikliams po klubo sąnario endoprotezavimo operacijos. D. Mickevičienė 
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1. Alminaitė M. Skirtingų kineziterapijos metodų poveikis esant juosmeninės stuburo dalies skausmui R.Bacevičienė 

2. Čepulienė L. Kineziterapijos poveikis motorinėms funkcijoms po klubo sąnario endoprotezavimo operacijos. D.Imbrasienė 

3. Darčanova A. Manualinės terapijos ir fizioterapijos poveikis rankos funkcijoms sergant peties sąnario ankštumo 

sindromu 

N.Masiulis 

4. Ivoškytė I. Skirtingų kineziterapijos metodų efektyvumas atgaunant rankos funkciją po antdyglinio raumens plyšimo R.Šakalienė 

5. Janulytė E. Kineziterapijos vandenyje poveikis nėščiųjų nugaros skausmams. S.Sipavičienė 

6. Lingo B. Skirtingų kineziterapijos programų poveikis funkcinių rodiklių atsigavimui ir skausmo dinamika po 

meniskų šalinimo ir susiuvimo operacijų 

V.Juodţbalienė 

7. Liukpetrienė G. Kineziterapijos poveikis sergančiųjų galvos smegenų išeminiu insultu motorinėms funkcijoms ūmiu 

laikotarpiu 

D.Imbrasienė 

8. Martinkienė S. Skirtingų kineziterapijos programų poveikis funkciniams rodikliams ir skausmui bei gyvenimo kokybei po 

rotatorių manţetės plyšimo operacijų 

T.Darbutas 

9. Mickun K. Vyresnio amţiaus asmenų griuvimo rizikos ir skalės pritaikomumo lietuvių kalba įvertinimas R.Šakalienė 

10. Norkutė A. 4 – 6 m. vaikų plokščiapėdystės ir antropometrinių duomenų sąsajos R.Bacevičienė 

11. Paškevičienė R. Kineziterapijos efektyvumas ruošiant pacientą protezavimui po kojos amputacijos R.Bacevičienė 

12. Stonkienė A. Funkcinės elektrinės raumenų stimuliacijos poveikis sergančiųjų išsėtine skleroze eisenai ir pusiausvyrai V.Juodţbalienė 

13. Šimatonis A. Čigong psichofizinių pratimų taikymas esant juosmeninei-kryţmeninei radikulopatijai, jų poveikis 

paciento funkcinei ir psichoemocinei būklei 

P.Zachovajevas 

14. Šleivys A. Teipavimo ir elektrinės stimuliacijos poveikis sergančiųjų cerebriniu paralyţiumi funkciniams rankos 

judesiams. 

T.Darbutas 

15. Venckutė G. Kineziterapijos salėje ir vandenyje efektyvumas maţinant apatinės nugaros dalies skausmą R.Bacevičienė 


