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VADAS
Mokslo vaidmuo, spar iai kei iantis ir tobul jant visuomen je vykstantiems procesams,
tampa ypa
investicij

svarbus ir aktualus. Pastaraisiais dešimtme iais vis labiau akcentuojama
mokslinius tyrimus svarba. Yra žinoma, kad žmoni gyvenimo kokyb ger ja per

mokslinius tyrimus, per mokslo pasiekimus vairiose žmoni gyvenimo srityse [1, 8, 16, 29].
Tai reikalauja aukštos ir patikimos tyrim atlikimo kokyb s, atsižvelgiant
sri i

atskir mokslo

specifiškum . gyvendinant šiuos mokslo interesus bei tikslus, labai svarbus yra

aukštos kvalifikacijos mokslo specialist rengimas. Šiame leidinyje mes steng m s kiek
galima aiškiau ir papras iau perteikti mokslinio tyrimo pagrind

žinias biomedicinos

moksluose, kurios ypa b tinos pradedan iajam tyr jui ir kurios buvo sukauptos pastaraisiais
metais magistrant ros ir doktorant ros studijose vairiuose šalies universitetuose [7, 10, 26].
Pastar j

met

tiriam j

darb

analiz

moksluose dažnai jau iamas tyrim

parod , kad fundamentaliuose biomedicinos

metodologijos deficitas, o taikomuosiuose moksluose

daugeliui darb yra budingas prakticizmas ir mokslini atradim bei išradim stoka.
Šiame

leidinyje

pagrindinis

d mesys

sukoncentruotas

mokslinio

tyrimo

darb

specifiškumui biomedicinos moksl srityje. Taip pat šiame leidinyje pateikiami kai kurie
praktiniai patarimai, susij su mokslinio tyrimo darb eiga, išradimais ir j patentavimu,
mokslo darb ( ataskait , magistro darb , disertacij ) rašymo ir apiforminimo strukt ra bei
mokslini publikacij rengimo spaudai ypatumais.
Manome, kad šis leidinys bus naudingas magistrantams, doktorantams ir visiems kitiems
mokslo darbuotojams, pradedantiems savarankiškus tyrimus biomedicinos moksl srityje.
Nors šis leidinys yra orientuotas

biomedicinos moksl srities tyrimus, ta iau jame yra daug

bendr mokslo metodologijos klausim , galin i praversti ir kit mokslo sri i

busimiems

mokslininkams.
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1. MOKSLINI TYRIM SAMPRATA
S voka mokslas yra seniai vartojamas žodis. Ta iau šios s vokos supratimas gali b ti
vairus, nes jis mokslinio proceso atžvilgiu yra gana sud tingas. Jo sud tingum lemia tai, jog
mokslo proces galima ži r ti iš vairi pozicij : kaip institucij , pažinimo b d , žini
kaupimo priemon , gamybos pl tros veiksn

bei veiksn , formuojant poži r

žmog ir

pasaul [11, 20, 31 ]. Aptariant moksl kaip institucij , galima konstatuoti, jog mokslas – tai
profesija, kuri skiriasi nuo kit profesij tuo, kad mokslo praktika ir moksliniai tyrimai
tiesiogiai ekonomin s naudos neduoda. Tuo tarpu kitos profesijos gali si lyti tai, kas
betarpiškai gali b ti realizuojama rinkoje. Ži rint moksl , kaip žini kaupimo priemon ,
pažym tina, kad mokslas yra ne tik žini sankaupa, bet ir jo analiz . Norint panaudoti kit
tyrin toj

mokslinio tyrimo rezultatus, jie turi b ti atitinkamai sutvarkomi, grupuojami,

analizuojami, lyginami ir t.t. Dažnai tai daroma prieš sav

mokslini

tyrim

pradži .

Mokslinis tyrimas tai - mokslin s veiklos rezultatas, padedantis pl sti mokslinink pažintin
veikl . Taigi mokslinis tyrimas yra sistemingas ir kryptingas kurioje nors mokslo srityje
tikrov s objekt
Mokslini
objekt

tyrim

nagrin jimas, taikant mokslo priemones bei metodus [ 2, 5, 11, 16 ].
rezultatas – naujos žinios apie tiriamuosius objektus, j

panaudojimas naujoms technologijoms sukurti ir t.t. Mokslini

savybes, ši

tyrim

pagalba

žmonija sužino tai, ko iki tol nežinojo, gali b ti padaryti net išradimai ir atradimai, kuri iki
tol nebuvo numat specialistai. Taigi mokslinis tyrimas yra pagrindinis tikrov s pažinimo ir
jos tobulinimo b das [ 24, 32 ].
Jeigu anks iau, iki XX amžiaus antros pus s, dalis išradim ir atradim buvo padaryti
asmen , nesusijusi su moksline veikla, tai v liau situacija pasikeit . Beveik visk , k galima
sužinoti be mokslini tyrim , praktiškai jau rasta, o naujoms žinioms gauti bei naujoms
technologijoms sukurti reikia daug kvalifikuoto darbo ir l š . Tod l pavieniai talentingi
išrad jai šiuo metu integruojasi mokslinink gretas ir dalyvauja mokslini tyrim veikloje.
Galima sakyti, kad mokslinis tyrimas – sistema, kurios paskirtis - rinkti informacij apie
nagrin jamus objektus, ši

informacij

analizuoti, pertvarkyti, grupuoti, kondensuoti ir

pateikti visuomenei apibendrintas ir patikrintas išvadas apie tiriamuosius objektus.
Mokslininkas, surink s informacij apie tiriam j objekt ( ši informacija vadinama pirmine
moksline informacija), siekia ištirti tai, kas nauja, iki tol nežinoma, tai yra stengiasi sukaupti
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mokslin

informacij

apie tiriam j objekt . Kita vertus, tyrimo metu gauta mokslin

informacija v liau gali b ti laikoma pirmine, atliekant tolimesnius (naujus) tyrimus [ 11, 20,
33, 34 ].
Moksliniams tyrimams b dinga savita terminologija. Ji b tina tam, kad mokslininkai vieni
kitus gal t geriau suprasti. Mokslo kalbai b dinga vartoti palyginti daug graik ir lotyn
kalb žodži , siekiant išvengti neaiškum , vartojant vienareikšmes s vokas.Tenka pažym ti,
kad mokslo tyrimo termin specifiškumas ir s vokos tampa visiems labiau prieinomos, nes
daugelis mokslo laim jim naudojamai buityje [ 4, 17, 34 ].
Pagal mokslini tyrim pob d moksl priimta skirstyti

fundamental j

ir taikom j .

Fundamentalieji tyrimai skirti teorin ms mokslo problemoms nagrin ti, formuoti naujas
išvadas, d snius.

Tuo tarpu taikom j

tyrim

tikslas – tobulinti konkre ius procesus,

technologij ir kt., tai yra praktiškai pritaikyti fundamentali j

tyrim

rezultatus. Kitas

skiriamasis bruožas fundamentali j ir taikom j tyrim yra tas, kad fundamentaliuoseiuose
tyrimuose ne visada racionalu išrinkti prioritetines kryptis, o taikomuosiuose moksluose
prioritetines tyrim

kryptis

išskirti b tina. Šios kryptys dažnai b na susijusios su

tarptautin mis arba valstyb s vykdomomis programomis [ 11, 15, 21 ].
Tenka pažym ti, kad tiek fundamentalieji, tiek taikomieji tyrimai daug prisideda prie šalies
visuomen s pažangos suklest jimo. Šalis, kurianti ir disponuojanti tokiomis žiniomis,
pirmauja moksle ir turi potenciali galimyb pirmoji jas panaudoti. Reikia pat pažym ti, kad
fundamentalieji tyrimai dažnai yra brang s, o praktinis j pritaikymas materialin s gamybos
pažangai ir žmoni gyvenime pasireiškia v liau. D l to šios pakraipos moksliniai tyrimai
paprastai b na labiau išpl toti didesn se, ekonomiškai labiau išsivys iusiose šalyse. Ta iau
šiais laikais ir mažos valstyb s, dalyvaudamos tarptautin se programose, s kmingai prisideda
prie fundamentali j mokslo žini

k rimo. Taigi norint pasaulio šali bendrijoje s kmingai

dalyvauti moksliniuose tyrimuose, šalis turi tur ti sav

vairi mokslo sri i (kryp i ir šak )

specialist , atliekan i tyrimus, disponuojan i pasaulio mokslo lygiu, bendraujan i su kit
šali

mokslininkais, disponuojan iais tinkama tyrim

baze, galin iais b ti mokslo darb

ekspertais, konsultantais bei teikti kitokias mokslo paslaugas ir ugdyti savo krašto
mokslinink pamain [17, 18, 27, 30 ].
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb s patvirtint klasifikatori ( Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos sakymas 1998 m sausio 9 d. Nr. 30) skiriamos 5 mokslo
sritys, kuri kiekviena dar skirstoma atskiras kryptis:
1. Humanitariniai mokslai – H 000 .
2. Socialiniai mokslai – S 000.
3. Fiziniai mokslai – P 000.
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4. Biomedicinos mokslai – B 000.
5. Technologijos mokslai – T 000.
Biomedicinos mokslo kryptys, nurodomos suteikiant teis steigti doktorant r ir teikti
mokslo laipsnius bei mokslo laipsni diplomuose ir pedagogini mokslo vard atestatuose:
kodas

mokslo kryptis

2B

Biologija

1A

Agronomija

5A

Medicina

5C

Stomatologija

5B

Farmacija

1C

Veterinarija

1D

Zootechnika

1B

Miškotyra

Toks biomedicinos mokslo kryp i klasifikavimas n ra galutinis ( 1 priedas ). Ple iantis ir
tobul jant moksliniams tyrimams, atsiranda poreikis kryp i , kompleksiškai jungian i keli
mokslo kryp i ir net skirting mokslo sri i informacij , tod l gali b ti suformuotos naujos
mokslo sritys ir kryptys.
Pastaraisiais metais vis didesnis d mesys yra kreipiamas
intensyvinim – nauj teorij bei technologij

k rim

per kuo trumpesn laik . ia didelis

vaidmuo tenka specializuot informacini sistem suk rimui, j
darbuotoj kvalifikacijos lygiui kelti. Tod l mokslo darbuotoj
tinkam

s lyg

sudarymas mokslinio tyrimo darb

dalykas. Mokslinio tyrimo darb

mokslinio tyrimo darb
panaudojimui ir mokslo
parinkimas, j ugdymas ir

vykdymui yra

pirmaeil s svarbos

intensyvinimo kryptis galima planuoti, ta iau žymiai

sunkiau yra numatyti mokslinio tyrimo darb efektyvum , kuris gali b ti vertinamas tiek iš
mokslo, tiek iš ekonomikos pozicij . Lengviau yra vertinti taikom j tyrim efektyvum ,
bet kur kas sunkiau – fundamentali j

moksl , nes ši moksl tyrimo rezultatai dažniausiai

tiesiogiai neperkeliami praktik .
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2. MOKSLINI TYRIM DARB EIGA\
Mokslinio tyrimo darb procesas tur t b ti iš anksto planuojamas ir numatyta jo tyrimo
darb eiga. Mokslini tyrim darb principas reikalauja iš tyr jo pateikti tik tuos duomenis,
kurie buvo gauti iš tikr j . Tyrim duomenys neturi b ti klastojami. Priešingu atveju gali
iškreipti tyrimo duomen baz vienu ar kitu klausimu bei klaidinti kitus tyr jus, kurie remsis
jau atlikt tyrim rezultatais.
Taip pat reikia pažym ti, jog bet kokie tyrimo darbai turi b ti teis ti, garantuojantys tyrimo
duomen konfidencialum . Tai yra be tyrimo autori sutikimo arba pritarimo jie negali b ti
skelbiami ir publikuojami spaudoje. Kiekvienas tyrimo darbas turi b ti reikšmingas kuriai
nors mokslo kryp iai ar šakai ir susij s su pasirinktos temos aktualumu bei jos moksliniu
naujumu. Tod l pageidaujama, jog tyrimai, ypa doktorant ros lygio, turi tur ti mokslui nauj
žini . Ne mažiau svarbus tyrimo darbuose dalykas yra tyrimuose gaut

duomen

patikimumas. Tai reiškia, kad tyrimo darbai turi b ti atlikti metodiškai, o metodikos ir tyrimo
metodai tur t b ti pateikti aiškiai ir nedviprasmiškai, kad kiti tyr jai reikalui esant gal t
pakartoti tyrim ir gauti panaš

rezultat . Labai svarbu moksliniame tyrime yra objekto ir

temos pasirinkimas [ 10, 11, 21, 22 ].
2.1.Temos pasirinkimas. Pasirenkant ir formuluojant tem labai svarbu atsižvelgti šiuos
pagrindinius kriterijus: realizuojant tem

turi b ti galimyb

taikyti mokslinius tyrimo

metodus, galimyb gauti svarbi arba mokslui reikšming duomen ir tur t b ti manoma
esamomis s lygomis ši tem realizuoti. Moksliniai tyrimai pagal suplanuot tematik tur t
b ti atlikti laiku, kad nepritr kt laiko temos užbaigimui. Tas ypa

svarbu doktorantams,

kuri laikas doktorant roje yra ribotas.
Temos pasirinkimas, - tai pirmas mokslinio tyrimo etapas, nuo kurio dažnai priklauso
b simo darbo vert . Temos pasirinkim lemia daug veiksni . Mokslo institucija, turinti savo
tiriamojo darbo krypt , gali paskatinti jaun mokslinink

ši

srit ir jam pad ti apsispr sti,

koki mokslin tem pasirinkti. Darbuotojas praktikas dažnai sitraukia mokslin veikl ,
nor damas išspr sti darbe iškilusias problemas, kurioms nagrin ti tenka pasitelkti mokslinio
tyrimo metodus. Neretai temos pasirinkim nulemia susitikimas ir konsultacija su patyrusiu
mokslininku. Pvz., pradedantis mokslininkas, norintis prad ti rimtesnius mokslinius tyrimus,
nueina konsultuotis pas patyrus mokslinink . Patyr s mokslininkas, išklaus s pradedan iojo
mokslininko min i , motyv , gali rekomenduoti pasirinkti darbo krypt ir pad ti suformuluoti
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tem , kuri

b t

galima

vykdyti tomis s lygomis, kurias turi interesantas. Patyr s

mokslininkas – konsultantas gali pasi lyti tyrimo darb projekt – tem

ir nurodyti jos

vykdymo b dus. Tod l labai svarbu, kad greta pradedan i mokslinink b t stiprus, gerai
išmanantis mokslinio darbo metodologij , žmogus – tai padeda išvengti blaškymosi,
klystkeli

ir nuklydim . Taigi tiriamojo darbo prielaidos yra reikšmingas veiksnys

pasirenkant tem . Galima sugalvoti daug labai svarbi mokslui problem , tem , ta iau, jeigu
tyrimui vykdyti n ra reikiam prielaid , darbas neduos laukiam rezultat . Tod l tyr jas,
pasirinkdamas tem ,

mokslinio vadovo ar konsultant

patarimais tur t

vadovautis

k rybiškai. Be to, atliekant tyrimus, tema gali b ti koreguojama ir tikslinama.Tod l pradinis
temos formulavimas dažnai b na preliminarus.
Pasirenkant tem , patartina atsižvelgti šiuos kriterijus:
1) Tema turi b ti aktuali, svarbi mokslo krypties arba šakos mokslui ir praktikai. Tokia
tema tur t tur ti naujumo element .
2)

Tema turi b ti susijusi su mokslo krypties arba mokslo šakos teorija ir praktika. Nors
atskirais atvejais gali b ti tyrimai, kurie sprendžia teorinio pob džio uždavinius. Tokie
fundamental s darbai dažnai nurodo gaires tolimesniems taikomojo pob džio tyrimams.

3)

Pasirinkta tema tur t dominti pat tyr j , nes kartais tema tyr jui gali b ti primesta.

4)

Pasirenkant tem , reikia atsižvelgti

temos realizavimo galimybes, kad sukauptas

mokslinis potencialas ir turimos materialin s s lygos leist

vykdyti temoje numatytus

tyrimo uždavinius.
5)

Pasirinkta tema tur t b ti nei per plati, nei per siaura, tai yra gerai suformuluota
nustatant tiriamojo darbo ribas. Esant temai per pla iai, tyr jas nesugeb s numatyt
uždavini

apr pti ir

tinkamai ištirti nustatytu laiku. Tokios temos vykdymas bus

paviršutiniškas. Pasirinkus per siaur tem , gali pritr kti erdv s tyr jo sugeb jimams
pasireikšti. Tyr jui dirbant savarankiškai, patartina pasirinkti siauresn tem , apsiriboti
viena problema, kuri išsamiau galima išanalizuoti.
6) Tyrimo rezultat

diegimo perspektyvos sudaro mokslin s veiklos

prasminimo

pagrind , nusako jos vert . Tod l nagrin jamos temos paskirtis ir kur jos tyrimo
duomenys, išvados bus diegiamos yra reikšmingas veiksnys pasirenkant tem .
2.2. Literat ros studijavimas. Planuojant ir vykdant mokslinius tyrimus, literat ros šaltini
analiz yra neatsiejama mokslinio darbo dalis. Literat ros šaltini studijavimas dažnai prasideda
dar prieš pasirenkant tem . Literat ros šaltini analiz mokslinio tyrimo darb eigoje gali b ti
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kaip pagalbin

priemon . Ta iau atskirais atvejais, rašant apžvalginius darbus, mokslin s

literat ros šaltini analiz gali b ti savarankiško tyrimo metodu [ 1, 20, 28 ].
Literat ros studijavimas, atliekant skirtingus mokslinio tyrimo etapus, gali b ti skirtingas.
Planuojant tyrimus ir pasirenkant tem literat ros duomen analiz padeda tiksliau suformuluoti
tem , pasirinkti tyrimo metodus, susipažinti su tyr j

pasiekimais

tematikoje

aktualiais

klausimais.
Vykdant tyrimo darbus, literat ros duomen studijavimas padeda susipažinti su naujausiais kit
specialist

darbais, prireikus koreguoti savus tyrimus, palyginti savuose tyrimuose gautus

rezultatus su literat roje nurodytais, tiksliau interpretuoti kai kuri
patvirtinim

arba prieštaravim

savo tyrimo duomen

literat roje skelbtiems duomenims. Tenka pažym ti, kad

kiekvienais metais vairiais mokslo klausimais publikuojama vis daugiau darb . Kai kuriais
mokslo klausimais publikuot darb gaus ja geometrine progresija, tod l rasti reikiam literat r
yra nelengva. Pradedantiesiems mokslininkams rekomenduotina sudaryti literat ros s raš , su
kuria reikia susipažinti, literat ra, kuri reikia perskaityti pirmiausia ir literat ra, kuri reikia
analizuoti. Pradžioje tikslinga susipažinti su apibendrinan io pob džio literat ros šaltiniais:
monografijomis, knygomis, disertacijomis ir t.t. Tai padeda dominan iu klausimu labiau sigilinti
problem , j labiau suprasti. V liau tikslinga b t pereiti prie analiz s literat ros šaltini ,
kuriuose yra aptariami atskiri siauri tyr j dominantys klausimai (straipsniai, tez s, anotacijos ir
kt.). Reik t susipažinti su literat ros šaltiniuose nurodytomis tyrimo metodikomis ir tyrimo
metodais. Reikalingus literat ros šaltinius tikslinga pasižym ti, tai yra registruoti bibliografin
informacij , kuri paskui galima panaudoti savo tyrimo darbe. Literat ros reikiam

šaltini

kaupimas gali b ti vairus: atskirose kartotekose, kompiuteriuose ir t.t. Pasirenkant literat ros
šaltinius vis pirma b tina išsiaiškinti šaltinio turin , tai yra suprasti autoriaus pagrindines mintis,
darbo esm ir išvadas. Analizuojant literat ros šaltin , svarbu vertinti faktin medžiag ir nebijoti
diskutuoti su literat ros šaltinio autoriumi, k rybiškai ir kritiškai vertinti rezultatus bei išvadas.
Stengtis lakoniškai ir tiksliai reikšti savo mintis analizuojant atskirus literat ros šaltinius.
Literat ros šaltiniai mokslinio tyrimo darbuose gali b ti: cituojami, naudojami tyrimo darb
planavime, savo tyrimo rezultat interpretavime ir t.t.
2.3. Tyrimo tikslo ir uždavini formavimas. Tyrimo tikslas nusako tiriamojo darbo krypt ,
turi daug bendro su tyrimo objektu ir su sprendžiama problema bei suformuluota hipoteze.
Tyrim tikslas nusako mokslin s problemos sprendimo pagr stum , kokiu b du iškelta problema
bus sprendžiama, ko siekiama. Dažniausiai formuluojamas vienas bendras tikslas, re iau – keli
tikslai. Tyrimo tikslas turi atitikti pasirinktos temos pavadinim . Jis turi b ti formuluojamas
aiškiai ir
10

lakoniškai. Jame turi atsispind ti tyrimo objektas, t.y. nurodyta tai, kas bus tiriama. Reik t
vengti per daug išpl sti tyrimo tiksl

traukiant

jo formulavim ir tyrimo uždavinius. Mažos

apimties moksliniuose tyrimuose tyrimo tikslas tur t b ti vienas, o ne keli tikslai. Didesn s
apimties moksliniuose tyrimuose kartais formuluojami keli tikslai. Pasirinkta ir suformuluota
tema gali tur ti kelet sprendimo aspekt , kurie atliekami skirtingu laiku. Tod l suformulavus
darbo tiksl , nurodomi konkret s tyrimo uždaviniai. Uždavini formuluot s gali b ti vairios.
Vieni j konkretina atskirus tyrimus, j komponentus, konkre ias priemones, kituose labiau
apib dinami tyrimo metodai, priemon s, rezultat diagnozavimo b dai, mokslini rekomendacij
rengimas. Tyrimo uždaviniai paprastai tiksliau ir konkre iau paaiškina, kokie tyrimai bus atlikti ir
kas bus ištirta, nustatyta, palyginta arba išaiškinta. Temos tikslai ir uždaviniai tarpusavyje
glaudžiai siejasi. Uždavini

gali b ti du, trys, dideliuose darbuose j

gali b ti ir daugiau.

Nedidel s apimties moksliniuose tyrimuose paprastai b na tik keli pagrindiniai uždaviniai, iš
kuri

kiekvienas atspindi mokslinio darbo dal . Reikia pažym ti, kad kiekvienas uždavinys

privalo tur ti sprendim

ir atsispind ti tiriamojo darbo išvadose. Kiekvienas tyrimo uždavinys

paprastai nurodomas ir formuluojamas atskiru sakiniu iš naujos eilut s.
2.4. Tyrimo darb atlikimo planavimas. Planuojant tyrim , pagrindinis vaidmuo tenka
tyrimo id jai, tai yra užsibr žto tyrimo tikslo realizavimui. Tyrimo darb atlikimo planavimas
apima mokslin ir praktin element . Tam, kad tiriamasis darbas vykt sklandžiai, nuosekliai ir
sistemingai, reikia sudaryti tyrimo darb

plan . Toks planas sudaromas, kai tyr jas r pimu

klausimu jau gerai išstudijav s literat ros šaltinius, sukaup s pakankamai žini , išsiaiškin s
tyrimo klausimo aktualum , suformulav s problem , numat s tyrimo objekt , darbo tiksl ir
uždavinius. Visa tai lemia viso darbo eig , jo organizavim , tyrimo metod parinkim , tyrim
eig , tyrim trukm , jo etapus, metodus, reikaling

rang , prietaisus. Tyr jas iš anksto numato

visus tyrimo eigos etapus. Planuojami tyrimo medžiagos analiz s, darbo baigimo, ataskaitos,
publikacij parengimo ir pateikimo terminai, bei finansin s s naudos. Gerai parengtas tyrimo
planas - svarbi mokslinio darbo s lyga, jis padeda tyr jui kryptingai, racionaliai atlikti tiriam j
darb .Tyrimo darb eigoje planas gali b ti koreguojamas d l vairi priežas i .
Suplanavus tyrimo darbus, prieš darb

vykdym paprastai paruošiama tyrimo darb metodika

ir sudaromas mokslinio tyrimo darb atlikimo kalendorinis planas. Tyrimo darb metodikoje
tur t b ti nurodoma tyrimo darb tema, temos aktualumas, pagrindinis tikslas ir uždaviniai.
Metodikoje turi atsispind ti tyrim objektas, tyrimo darb atlikimo vieta, laikas, tyrim pradžia
ir tyrim pabaiga ( datos ) bei bandym schema. Bandym schemoje tikslinga b t
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nurodyti, kokie bus atlikti tyrimai ir kiek j : preliminariniai, eksperimentiniai, laboratoriniai,
gamybiniai bandymai ir atskirais atvejais eksperimentinio tyrimo duomen

patikrinimai

gamyboje. Metodikoje taip pat turi atsispind ti ir bandym atlikimo s lygos, tyrimuose naudot
medžiag

ir rangos charakteristikos, nurodytos tyrimuose naudotos metodikos bei laukiami

rezultatai.
Kalendoriniame tyrimo darb plane tur t b ti nurodytos bandymuose atskir darb atlikimo
datos, vieta laikas ir kas atliks arba dalyvaus atskiruose eksperimentuose. Šiame plane pažymima
viskas, kas svarbu tyrimo darb eigai, k ypa reik s atkreipti d mes .

3. MOKSLINIO DARBO STRUKT RA
Užbaigus mokslin tiriam j darb , ruošiant ataskait , magistro baigiam j darb , disertacij ir
kt., svarbu š darb tinkamai apiforminti. Nors n ra griežtai nustatytos tvarkos, reguliuojan ios
mokslinio darbo strukt r ir jo turin , ta iau yra bendri moksliniams darbams apiforminimo
reikalavimai, kuri privalu laikytis. Šie reikalavimai kaip tik ir atsispindi atskiruose mokslinio
darbo strukt ros elementuose.
Didesn s ar mažesn s apimties mokslinio darbo rankraštyje gali b ti panaudoti skirtingi
strukt ros bei turinio variantai. Ta iau visais atvejais pradedama nuo titulinio lapo, iš kurio
matyti, kas yra darbo autorius, koks temos pavadinimas, kas yra mokslinio darbo vadovas arba
konsultantas (jeigu jie yra) bei kiti su darbu susij asmenys, o taip pat institucija, kurioje darbas
parengtas. Mokslinio darbo rankraštyje puslapi

numeracija prasideda tituliniu lapu (jame

puslapio numeracija nerašoma), o po to visi tolesni puslapiai numeruojami eil s tvarka, skaitant
lenteles, paveikslus, naudotos literat ros s raš bei visus priedus [ 7, 10, 26 ].
Atsižvelgiant

mokslinio darbo pob d ir paskirt , po titulinio lapo arba gale darbo, t.y. po

literat ros s rašo, gali b ti pateikta darbo santrauka ( valstybine kalba ir išversta vien

kuri

nors užsienio kalb ). Tokia santrauka dedama magistriniuose darbuose ir disertacijose , kurios
apimtis paprastai neturi viršyti vieno puslapio. Santraukoje turi atsispind ti šie klausimai:
mokslinio darbo tikslas ir uždaviniai, trumpa tyrimo metodika ir tyrimo metodai, tyrimo
rezultatai ir pagrindin s darbo išvados. Reikalui esant po titulinio lapo gali b ti pridedamas
sutrumpinim s rašas. Sutrumpinimai gali b ti vair s: prasti ir žinomi bei autoriaus sumanyti.
Šio skyrelio b tinum paprastai sprendžia pats autorius.
Visi pagrindiniai mokslinio darbo strukt ros elementai

turi atsispind ti turinyje. Turinys

dedamas po titulinio lapo arba po vis išvardint pried , t.y. gale darbo. Tyrinys moksliniame
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darbe svarbus tuo, kad leidžia skaitytojui greitai susipažinti su darbo turiniu bei rasti jame
reikalingas vietas. Pagal mokslinio darbo specifik turinys gali tur ti kelet skirting variant ,
ta iau turinyje nurodyta darbo strukt ra, atskir skyri numeracija ir pavadinimai turi b ti
identiški mokslinio darbo tekste pateiktai medžiagai.
Dažniausiai naudojama mokslinio darbo strukt ra ( klasikin ) yra tokia:
1) žanga arba vadas;
2) Literat ros apžvalga;
3) Tyrim metodika;
4) Tyrim

rezultatai ir j

aptarimas (tyrimo rezultat

aptarimas gali b ti pateiktas atskiru

skyriumi);
5) Išvados;
6) Pasi lymai arba praktin s rekomendacijos;
7) Naudotos literat ros s rašas;
8) Priedai.
Pasirenkant mokslinio darbo strukt r , atsižvelgiant mokslinio darbo specifik , galima vairi
korekcija. Kiekvieno mokslinio darbo strukt ros elementus, j pateikimo form darbe paprastai
lemia darbo pob dis, kuriame gali b ti skirtinga tiriamojo pob džio medžiaga.

3.1.

vadas arba žanga. vadas turi atskleisti

mokslinio tyrimo darbo esm . vade

pagrindžiama pasirinkto mokslinio darbo problema ir nurodomas pasirinkto darbo aktualumas.
Apib dinant temos aktualum , mokslinio darbo autorius, remdamasis kit tyrin toj rezultatais,
nurodo, kuo b tent aktuali pasirinktojo darbo tema. vado skyriuje yra pateikiama analiz , kokie
temos klausimai ir jos aspektai yra neištirti, nenustatyti, nepakankamai išnagrin ti. Autorius
nurodo, kokius iš neištirt klausim analizuos savo darbe. Taigi autorius nurodo darbo reikšm
tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu, nurodo tyrim objekt , formuluoja darbo tiksl , jam pasiekti
iškelia kelet uždavini , kurie bus sprendžiami, kad tikslas b t pasiektas.
vade turi atsispind ti ir pasirinkto darbo naujumas. Kiekvienas mokslinis darbas turi duoti k
nors naujo kurios nors mokslo krypties ar šakos teorijai ir praktikai, priešingu atveju neverta
vykdyti tyrimo darb . Darbo naujumas gali b ti išreiškiamas keliais aspektais:
1) pirm kart analizuojama problema teoriniu aspektu;
2) žinomais tyrim metodais ištirtas naujas objektas, jo savyb s ir kt.;
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3) panaudoti nauji tyrimo metodai, o gaunami original s duomenys patvirtina arba paneigia jau
žinomus teorinius arba praktinius teiginius. Visa tai praple ia ir pagilina žinias atskirose mokslo
kryptyse ar šakose.
Jeigu darbe yra nurodytas mokslinis naujumas, tada teorin darbo reikšm neb tina išskirti, nes
tas matyti iš mokslinio naujumo. Ta iau jei mokslinis darbas turi praktin reikšm , b tina j
nurodyti. Nurodant praktin darbo reikšm , reikia pažym ti, kaip konkre iai gali b ti diegti
tyrimo metu gauti rezultatai. Jei tyrimo duomenys jau yra diegti gamyboje, tai reikia nurodyti,
kur ir kada tai padaryta arba pateikti

nuorodos

atitinkamas publikacijas. vade paprastai

nurodomas ir tyrimo rezultat aprobavimas bei paskelbimas. Mokslinio darbo duomenys gali b ti
aprobuoti ir paskelbti vairiose šalies ir tarptautin se mokslin se konferencijose, Lietuvos ir
užsienio šali

moksliniuose žurnaluose, monografijose, knygose. vade nurodoma, kur ir kada

buvo aprobuoti ir paskelbti tyrimo duomenys. Pabaigoje gali b ti nurodyta mokslinio darbo
strukt ra ir apimtis. Nurodant darbo strukt r nurodoma iš koki skyri susideda darbas ( vadas,
literat ros apžvalga, tyrim

metodika, tyrim

rezultatai ir j

aptarimas, išvados, naudotos

literat ros s rašas, priedai) Taip pat nurodoma darbo apimtis (puslapi

skai ius), naudotos

literat ros šaltini skai ius, lenteli , paveiksl ir pried skai ius.
3.2. Literat ros apžvalga. Mokslinio tyrimo darbuose literat ros apžvalga

reikalinga

vertinant pasirinktos tyrimo problemos (temos) pad t , tai yra pasirinktos mokslo problemos,
kurios dal sudaro atatinkamas tyrimas, laim jimus. Moksliniuose darbuose literat ros apžvalga
n ra tik atitinkam tyrimo rezultat santrauka. Literat ros apžvalgoje pateikiami atrinkti esminiai
leidiniai, susij su pasirinktos temos srityje nagrin tomis žiniomis, gautais skirting autori
tyrimo rezultatais, išvadomis. toki literat ros apžvalg
pasirinktos temos klausimu kit

paprastai eina tai, kas buvo padaryta

mokslinink , kas lieka tuo klausimu neištirta, nenustatyta,

neišspr sta. Be to, remiantis literat ros šaltiniais, kuri analiz reikalauja apžvelgti mokslo
pasiekimus ir problemas, su kuriomis susijusi nagrin jamoji mokslin
susikoncentruoti prie t

problem

problema, ir

ir klausim , kuriuos norime ištirti, nustatyti, išaiškinti.

Teorinio pob džio darbuose literat ros apžvalga ir analiz parodo atatinkamos srities tyrin jim
nepakankamum ar prieštaringum , tai yra iškeliama problema, kuri numatoma spr sti, arba gali
b ti pagr stas naujas poži ris

problem . Kiekvieno mokslinio darbo literat ros apžvalga

strukt ros ir turinio atžvilgiu yra palyginti sud tingas skyrius, nes yra galimi vair s jo variantai.
Remiantis šiuo skyriumi mokslinio darbo autorius gali suformuoti darbo tiksl

ir tyrimo

uždavinius. Literat ros apžvalgos skyrius netur t b ti platus (sudaryti apie 20% visos darbo
apimties). Šiame skyriuje reik t vengti seniai žinom , vadov lini teigini , kas menkina darbo
vert .Tod l rekomenduotina rašyti tik tai, kas tiesiogiai susij su nagrin jama tema, ir stengtis
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pateikti tik esmin ir naujausi informacij . N ra vienod reikalavim , kaip rašyti literat ros
apžvalg . Didesn s apimties moksliniuose darbuose literat rin apžvalga dažnai turi
special pavadinim ir b na suskirstyta poskyrius.
Literat ros apžvalga, atsižvelgiant mokslinio darbo specifik , gali b ti rašoma : referatyviai,
chronologiškai ir problemiškai.
Referatyviai rašant literat ros apžvalg , nurodoma k ir kaip tam tikru klausimu rašo skirtingi
autoriai, atkreipiant d mes

nuomoni

vairov , bendrus ir skirtingus teiginius. Galima

sugrupuoti autorius, vienaip ar kitaip traktuojan ius kur nors klausim . Šis literat rin s
apžvalgos rašymo b das yra papras iausias. Šiuo b du rašant literat rin apžvalga tiriamuoju
klausimu nusako tyr jo pozicij kit autori ir nagrin jamos problemos atžvilgiu, j paryškina.
Chronologiškai rašant literat ros apžvalg , nurodomos skirting autori

nuomon s, susijusios

su darbo tema, išd stoma chronologine tvarka, tai yra pradedant nuo seniausi šaltini ir baigiant
naujausiais. Šis literat rin s apžvalgos rašymo b das dažniausiai naudojamas, kai norima
problem išanalizuoti istoriniu aspektu.
Problemiškai rašant literat ros apžvalg , autorius gali pateikti savo poži r tiriamojo objekto
atžvilgiu ir numatyti tolesnes problemos pl tros perspektyvas.Tokia literat rin apžvalga padeda
sukurti teorines tyrimo prielaidas.
Moksliniame darbe dalis literat ros apžvalgos gali b ti pateikta vade ( ypa

naujausi

literat riniai šaltiniai ). Užbaigiant literat ros apžvalgos skyri , reik t padaryti apibendrinan ias
išvadas, kurios pagrindžia sav mokslini tyrim b tinum .
3.3. Metodika. Šiame mokslinio darbo skyriuje yra aprašoma, kur, kada ir kaip buvo atlikti
moksliniai tyrimai.Tai leidžia skaitytojui vertinti tyrimo metod teisingum ir tyrimuose gaut
rezultat patikimum . Metodikos skyriuje turi b ti pateikta tiek informacijos, kad kitas tyr jas
gal t pakartoti tyrim . Metodikoje turi b ti nurodytas tyrim objektas, tyrimo darb atlikimo
vieta, laikas, tyrimo darb
tyrimo darb

trukm . Didesn s apimties tyrimo darbuose pageidautina pateikti

schem . Tyrim schemoje yra nurodoma kiek ir koki buvo atlikta bandym

atskir tyrim . Metodikoje turi atsispind ti atskir

arba

tyrim atlikimo s lygos, tyrimuose naudot

medžiag , rangos bei aparat ros charakteristikos, pateiktos ir aprašytos tyrimo darb

metodikos

bei tyrimo metodai. Jeigu metodas yra naujas ( nepublikuotas ), privalu j aprašyti išsamiau, o jei
metodai buvo publikuoti, galima apsiriboti metodo pavadinimu ir literat rine nuoroda.
Visi pagrindiniai tyrimuose gauti duomenys vertinami biometrijos metodais, tai yra tyrim
duomenys apskai iuojami statistiškai. Metodikos skyriaus pabaigoje yra pateikiami tyrimuose
gaut

duomen

statistinio vertinimo metodai, nurodant rang

ir metodikas (literat rin

nuoroda), pagal kurias buvo atlikti duomen statistiniai skai iavimai [ 3, 9, 25 ].
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3.4. Tyrim

rezultatai ir j

aptarimas. Šis skyrius mokslinio darbo strukt roje yra

pagrindinis ir svarbiausias ( priklausomai nuo tyrimo darb apimties gali b ti keli skyriai).
Šiame skyriuje yra pateikiami konkret s pagrindiniai viso darbo mokslinio tyrimo rezultatai,
aprašant juos tekste, pateikiant lentel se, paveiksluose, prieduose ir kt. Mokslinio darbo
pagrindiniai rezultatai tur t b ti statistiškai apdoroti. Prista ius tyrimo rezultatus, reikia juos
analizuoti, vertinti ir interpretuoti. D stant duomenis, reikia pasirinkti aiškiausi

variant .

Pavyzdžiui lentel s, kreiv s, grafikai ir paveikslai leidžia tiksliai ir vaizdžiai išd styti tyrimuose
gaut rezultat reikšmes bei efektyviai iliustruoti pagrindinius rezultatus. Be abejo, tekste galima
operuoti lentel se ir paveiksluose pateiktais skai iais, ypa pabr žiant svarbiausius duomenis.
Reik t vengti t pa i duomen kartojimosi keliose vietose. Be to, visos lentel s ir paveikslai
turi b ti sunumeruoti ir tur ti pavadinimus. Lentel s ir paveikslai pateikiami tekste po nuorod
jas. Taip pat svarbu atminti, kad aprašant tyrim duomenis reikia vengti tyrim metodikos
pasikartojimo. Pateikiant ir analizuojant statistiškai apdorotus duomenis, reikia nurodyti
svarbiausias j charakteristikas. Pavyzdžiui, komentuojant tyrimo duomen reikšmi dyd ir
skirtumus tarp grupi , paprastai lentel se pateikiama reikšm aritmetinio vidurkio ir šio vidurkio
paklaida ( M + m ) bei nustatyt skirtum

patikimumo laipsnis ( P ). Analizuojant ir aptariant

sav tyrim duomenis, jie gali b ti lyginami su kit tyrin toj gautais duomenimis.
Atskir tyr j gaut rezultat panašumai arba skirtumai turi paaiškinti arba patvirtinti daromas
išvadas bei sprendimus. Lygindamas ir nustatydamas sav tyrimo rezultat

panašumus arba

skirtumus su kit autori duomenimis, tyr jas privalo b ti labai atsargus ir taktiškas, nedaryti
skubot išvad . Reikia atsižvelgti lyginam j tyrim atlikimo s lygas, tyrimo metodus bei kitas
aplinkybes. Panaši tyrimo rezultat skirtumai, ypa lyginant senesni tyrim duomenis, gali b ti
gauti d l mažiau tobul tyrimo metod , prastesn s aparat ros ir kt.
Mokslinio darbo autorius, išanalizav s ir vertin s savo tyrimo rezultatus ir palygin s juos su
kit

tyr j

duomenimis bei remdamasis teorin mis žiniomis, daro savo tyrimo rezultat

apibendrinan ias išvadas. Didel s apimties tyrimo darbuose tyrimo rezultat aptarimas paprastai
pateikiamas atskirame skyriuje. Šiame skyriuje išryšk ja autoriaus mokslin

erudicija,

sugeb jimas analizuoti ir interpretuoti tyrimo rezultatus, lyginti juos su kit autori duomenimis,
apibendrinti ir daryti išvadas bei tolesnio mokslinio tyrimo hipotezes. Be to, šio skyriaus
pabaigoje pageidautina aptarti

galimus tyrimo netikslumus

bei abejones d l duomen

patikimumo. Tas nemenkina darbo vert s, nes pats autorius geriau negu kas kitas gali kritiškai
vertinti sav tyrim rezultatus.
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3.5. Išvados ir pasi lymai. Kiekviename moksliniame darbe išvad

skyrius yra b tinas, o

praktiniai pasi lymai neb tini. Išvados yra labai svarbi mokslinio darbo dalis. Išvados turi b ti
konkre ios, lakoniškai suformuluotos, atitikti darbo tiksl

ir uždavinius bei tyrimuose gautus

rezultatus. J neturi b ti pateikiama pernelyg daug, jos neturi b ti abstrak ios ir pla ios.
Rašant išvadas, b tina koncentruotai reikšti mintis ir daryti esminius apibendrinimus. Kiekviena
išvada moksliniame darbe yra numeruojama.
Jeigu tyrim rezultatai ir išvados galina pateikti praktines rekomendacijas, jos rašomos po
išvad . Didesn s apimties moksliniuose darbuose, praktin s rekomendacijos arba pasi lymai
gamybai gali b ti pateikti atskirame nuo išvad skyriuje. Praktin s rekomendacijos turi išplaukti
iš konkre i tyrimo rezultat

bei j gamybini patikrinim . Jeigu remiantis tyrimais praktini

rekomendacij pateikti negalima, tai jos ir neb tinos.

4. MOKSLINIO DARBO APIFORMINIMAS
4.1. Tekstas. Mokslinis darbas turi b ti parašytas taisyklinga lietuvi

arba kita užsienio

kalba. Tekstas paprastai spausdinamas A4 formato lapuose kompiuteriu. Rekomenduotina teksto
spausdinimui naudoti populiarias kompiuterines programas, pavyzdžiui, Microsoft Word, Word
Perfekt ir kt. Puslapio laukeliai ( nuo lapo krašto) turi b ti: 3 cm iš kair s, 1,5 cm iš dešin s, 2
cm nuo viršaus ir 2 cm nuo apa ios, tarpai tarp eilu i
pus je, raidži

aukštis – 12 tašk .

- 1,5 intervalo. Rašoma tik vienoje lapo

Mokslinio darbo skyri

pavadinimai rašomi paprastai

didžiosiomis raid mis , o poskyri - mažosiomis. Tiek skyri , tiek poskyri pavadinimai turi b ti
identiški mokslinio darbo turinyje pateiktiems pavadinimams. Antraš i numeracija žymima
arabiškais skaitmenimis. Jei mokslinio darbo skyrius yra suskirstytas
arba dalis, ši

smulkesnius poskyrius

dali numeracija atskiriama taškais ir numeruojama eil s tvarka. Pavyzdžiui,

norint pažym ti ketvirto mokslinio darbo skyriaus pirmojo poskyrio antr
paragraf , rašoma taip: 4.1.2. Smulkiau apie rašybos ir raštvedybos standartus galima susipažinti
specialioje literat roje ir leidykl bei redakcij nurodymuose [ 12, 13, 23 ].
Mokslinio darbo tekste b tina vartoti vienodus terminus, s lyginius sutrumpinimus bei
žym jimus. Lentel s, paveikslai bei priedai nurodomi atitinkamoje teksto vietoje, nurodant
lentel s, paveikslo ar priedo numer , pavyzdžiui: 1 lentel , 3 pav. ir t.t. Nuorodos literat ros
šaltinius gali b ti pateiktos dvejopai: skliaustuose pažymint autoriaus inicialus, pavard bei
min to šaltinio išleidimo metus arba laužtiniuose skliaustuose nurodant tik šaltinio eil s numer
literat ros s raše. Mokslini termin sutrumpinimai tekste turi b ti vienodi. Pirm kart terminas
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rašomas visas, po jo skliaustuose didžiosiomis raid mis nurodomas jo sutrumpinimas. Jeigu
tekste sutrumpinim yra daug, tada pateikiamas sutrumpinim atskiras s rašas. Formul s rašoma
eilut s viduryje, o jas siejantys žodžiai ( “ kur”, “kadangi” ir pan.) – eilut s pabaigoje.
Mokslinio darbo tekstas turi atitikti mokslini darb strukt ros reikalavimams, tai yra tur ti
titulin lap , turin , vad ir kitus skyrius.
4.2. Lentel s ir paveikslai. Mokslinio darbo lentel se yra pateikiama sugrupuota skaitmenin
medžiaga. Lentel se išskiriami stulpeliai ir eilut s. Bet kurio turinio

ir grafinio atlikimo

iliustracijos vadinamos paveikslais. Paveikslais gali vadintis diagramos, grafikai, histogramos,
schemos, fotografijos ir kt. Lentel s ir paveikslai numeruojami atskirai eil s tvarka arabiškais
skaitmenimis (pvz., 2 lentel arba 2 pav.). Kiekviena lentel ir kiekvienas paveikslas turi tur ti
trump

ir aišk pavadinim , kuris apib dina lentel s ar paveikslo turin . Taip pat aiškiai ir

trumpai turi b ti formuluojami

lenteli

skil i

ir eilu i

pavadinimai. Lentel se paprastai

pateikiami ne tik absoliut s skai iai, bet ir j pagrindu apskai iuoti santykiniai ar vidurki
dydžiai bei j išraiška procentais. Skaitmeniniai rodikliai privalo tur ti vienod skai i ženkl
po kablelio. Jeigu stulpelyje ar eilut je n ra skaitmens jo vietoje dedamas br kšnys. Lenteles,
grafikus, diagramas ir kit statistin medžiag galima taip pat pateikti prie teksto arba darbo
pabaigoje – prieduose. Bet koks paveikslas privalo tur ti reikalingus žym jimus, kad b t
suprantamas.

tekst lentel s arba paveikslai terpiami po pastraipos, kurioje pamin ti arba

kitame puslapyje. Pateikiant vis lentel arba paveiksl , publikuot kitame šaltinyje, reik t
pateikti nuorod

originalo šaltin .

Formul s rašomos atskiroje eilut je, nurodant simboli reikšmes ir šaltin , iš kur jos paimtos.
4.3. Literat ros s rašas. Moksliniame darbe literat ros s rašas pateikiamas po išvad , o
jeigu yra skyrius su pasi lymais gamybai, tai po šio skyriaus. Literat ros s rašo skyriuje turi b ti
pateikiamas kiekvienas mokslinio darbo tekste nurodytas literat ros šaltinis. Šiame skyriuje
negalima pateikti darb , nepamin t tekste. Literat ros s rašas dažniausiai pateikiamas ab c l s
tvarka ( atskirais atvejais chronologiška tvarka arba
parašytais

lotyn

arba slav

rašmenimis

pagal tematik ), pradedant šaltiniais,

kaip ir tekstas. Pavyzdžiui, jei mokslinis darbas

parašytas lietuvi kalba, tai literat ros s raše pirmiausiai pateikiami autoriai, paskelb darbus
lotynišku šriftu , o po to kitais šriftais (kirilica ir kt.). Literat ros šaltiniai rašomi originalo kalba
ir numeruojami eil s tvarka. Pastaraisiais metais, ple iantis tarptautiniam bendradarbiavimui,
kuriant tarptautines programas, bibliografijoje, kaip ir kitose veiklos srityse,
tarptautinis standartizavimas. Lietuvi

taikomas

kalba rašytuose moksliniuose darbuose, pateikiant

literat ros s raš , rekomenduotina vadovautis Lietuvos standartais: LST ISO 690 Dokumentai.
18

Bibliografin s nuorodos ir

LST

ISO

690 – 2 Informacija ir dokumentai. Bibliografin s

nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir j dalys [12, 13 ].
4.4. Priedai. Mokslo darbuose gali b ti pateikiami priedai. Priedai paprastai pateikiami tada,
kai pagrindiniame mokslinio darbo tekste yra glaustai pateikta medžiaga, o prieduose papildoma
medžiaga.

priedus dažniausiai traukiami detal s

vairi

prietais

arba tyrimo metod

aprašymi, schemos, paveikslai, papildomos lentel s ir t.t. Priedus rekomenduojama pateikti tik
tuo atveju, jei jie padeda skaitytojui geriau suprasti ir vertinti mokslinio darbo turin ir esm .
Priedai mokslo darbuose pateikiami darbo pabaigoje ( po literat ros s rašo ). Kiekvienas
priedas pateikiamas atskirame puslapyje ir eil s tvarka sunumeruotas: pvz.: 1 priedas, 2 priedas
ir t.t.

5. MOKSLINI PUBLIKACIJ RENGIMAS SPAUDAI
5.1. Mokslini darb rengimo spaudai bendri principai. Mokslinio darbo rezultatai gali b ti
skelbiami moksliniuose žurnaluose ir kituose moksliniuose leidiniuose. Ruošiant mokslin
straipsn spaudai, rekomenduojama pasirinkti tuos žurnalus, kurie publikuoja panašaus pob džio
straipsnius. Jeigu tokie žurnalai n ra žinomi, rekomenduotina perži r ti j nuorodas, tai yra
susipažinti su ši leidini tituline antrašte bei turiniu. Pateikus straipsn ne tam žurnalui, jis gali
b ti gr žintas su komentaru, kad darbas “neatitinka žurnalo paskirties”arba pan. Rengiant spaudai
mokslin darb , b tina j atitinkamai parengti, laikantis bendr

mokslin ms publikacijoms

keliam reikalavim , specifini , b ding kuriam nors leidiniui. Pastaraisiais metais daugelis
leidykl , mokslini žurnal redkolegijos bei vairios mokslo draugijos yra parengusios išsamius
metodinius nurodymus autoriams, kuriuose detaliai aptariamas šis procesas (2 priedas).
Mokslini darb publikacija svarbi ir tuo, jog kiekvienas v liau pasirod s spaudoje mokslinis
darbas neša k nors naujo, lyginant su ankstesniais pirmtak darbais, ir tokiu b du skatina
mokslo pažang . Tod l mokslin s literat ros studijavimas padeda tyr jui apsispr sti tematikos
pasirinkime, tyrim tikslo bei uždavini formavime, tyrimo darb atlikime ir j
analiz je. Rengiant mokslin darb spaudai, vis pirma reikia paži r ti, ar tyrimo darb rezultatai
verti publikuoti mokslin je spaudoje, ar tyrimo darbas atitinka tok lygmen , kad jo rezultat
publikavimas b t reikšmingas. Mokslines publikacijas rengiant spaudai, ypa svarb s strukt ros
ir turinio klausimai. Mokslini duomen pateikimas labai priklauso nuo autoriaus sugeb jimo
aiškiai išd styti savo mintis, aiškiai aprašyti tyrim duomenis. Tinkama mokslin publikacija turi
tur ti pakankamai informacijos ir atitikti leidinio ar žurnalo reikalavimams. Ruošiant straipsn
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moksliniam žurnalui, svarbu atsižvelgti

šiuos momentus: b simame straipsnyje nagrin jama

problema turi b ti aiški ir svarbi, straipsnyje turi atsispind ti darbo originalumas, tai yra darbas
turi tur ti naujumo element , tyrimo metodai turi b ti pakankamai patikimi, o darbo rezultatai
atitikti darbo pavadinim , tiksl ir uždavinius.
5.2. Mokslini publikacij strukt ra. Mokslines publikacijas rengiant spaudai, labai svarbu
žinoti, kokiam leidiniui ruošiama mokslin publikacija (straipsniui, monografijai, knygai ir kt.).
Kaip jau min jome anks iau, daugelis leidykl

bei žurnal

redkolegij

pateikia nurodymus

autoriams, kokios mokslo krypties, strukt ros ir kaip paruošta medžiaga gali b ti priimta
publikacijai.
Ruošiant spaudai mokslinius straipsnius turi b ti pateikti original s duomenys, žurnal
redkolegij nurodyta kalba ir prisilaikant straipsnio strukt ros reikalavim ( straipsnio titulinis
lapas, santrauka, vadas, tyrimo metodai, rezultatai ir j aptarimas, išvados, literat ra).
Straipsnio tituliniame lape pateikiama straipsnio antrašt . Antrašt turi apimti visas pagrindines
straipsnio id jas. Pavadinimas turi b ti išbaigtas, lakoniškas, informuojantis skaitytoj apie darbo
esm bei straipsnio turin . Nepatartina pavadinime vartoti sutrumpinim . Po antrašte paprastai
rašomas autoriaus vardas ir pavard bei institucija, kurioje buvo atlikti tyrimai. Kiekviena
redakcija gali tur ti savo specifinius mokslinio darbo rašymo reikalavimus. Ta iau dauguma j
prisilaiko bendr , ankš iau m s min t reikalavim .
Santrauka turi b ti trumpa ( apie 120 žodži ), ta iau išsami ir apimanti viso darbo strukt r .
Ruošiant spaudai santrauk , si loma laikytis ši rekomendacij : santrauka turi atitikti mokslinio
darbo turin , nurodyti tiriamojo darbo problem , tyrimo metodus bei gautus rezultatus ir išvadas.
Visi sutrumpinimai bei unikal s terminai turi b ti paaiškinti, sakiniai tur t b ti kuo trumpesni,
ta iau jie turi perteikti kuo daugiau informacijos. Gerai parengta santrauka leidžia skaitytojui
susipažinti su pagrindin mis straipsnio mintimis, mokslinio darbo problema, tikslu, atliktais
darbo uždaviniais, tyrimo metodais, tyrimo rezultatais bei pagrindin mis išvadomis. Santraukoje
paprastai neb na nuorod

literat r , lenteles ar paveikslus. Santrauka turi atspind ti visus

pagrindinius mokslinio darbo strukt ros elementus.
Rengiant spaudai kitus mokslinio tyrimo darb strukt ros elementus ( vad , tyrimo metodus,
tyrimo rezultatus, j aptarim , išvadas ir pasi lymus, naudotos literat ros s raš bei priedus),
reik t

vadovautis m s

šiame leidinyje 3 ir 4 skyriuose pateiktais nurodymais ir šalyje

galiojan iais standartais [ 12, 13 ].
5.3 Mokslinio darbo rankraš io spaudai pristatymo kokyb . Pristatant mokslinio darbo
rankrašt spaudai svarbu,, kad jis b t atitinkamai paruoštas, tai yra skirtas konkre iam leidiniui
ar žurnalui ir atitikti redakcijos reikalavimams. Tas pats rankraštis vienu metu negali b ti teiktas
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daugiau negu vienai leidyklai. Tik leidyklai atsisakius spausdinti rankrašt , j galima pasi lyti
kitai. Paruoštas spaudai rankraštis turi tur ti pagrindinius mokslinio darbo strukt ros elementus:
aišk

vad , konkret

darbo tiksl , tinkamai parengt

literat ros apžvalg , suprantamai

išanalizuotus tyrimo metodus, matematin s analiz s metodais apdorotus tyrimo rezultatus ir
padarytas konkre ias išvadas. Pristatomas spaudai mokslinio darbo rankraštis tur t
parašytas sklandžia moksline kalba, laikantis kalbos ir stiliaus reikalavim

b ti

bei duomen

publikavimo etikos. Der t vengti labai detalaus instrument , rangos, medžiag bei metodikos
aprašymo, jei tai buvo skelbta anks iau, tokiu atveju pakanka remtis literat ros šaltiniais.
Rekomenduotina vengti žargon , prast termin pakeitimo

mažai žinomus ir šnekamosios

kalbos posaki , kurie gali iškreipti prasm . Parengus mokslinio darbo rankraš io tekst , patartina
duoti j paskaityti kitam tos mokslo krypties specialistui (recenzentui). vertinus recenzent
pastabas ir patarimus, tekst galima patobulinti. Taigi mokslini darb rengimo spaudai kokyb
lemia daugelis veiksni ir n ra gatav recept , kaip parengti ger tekst . Ta iau mokslini darb
rengimo spaudai bendr princip ir ypa mokslini publikacij etikos princip , užtikrinan i
mokslini žini tikslum bei nuosavyb s teisi apsaug , privalu laikytis.

6. IŠRADIMAI IR J PATENTAVIMAS
Vykdant mokslinio tyrimo darbus, ypa taikomuosius mokslinio tyrimo darbus, gali b ti
sukurti išradimai, kuriems suteikta teisin apsauga – patentas. Išradimai yra patentabil s, jeigu jie
yra nauji, išradimo lygio ir turi pramonin pritaikym . Išradimais negali b ti mokslo teorijos ir
matematiniai metodai, gamini išoriniai vaizdai, intelektin s arba kin s veiklos planai, taisykl s
ir b dai taip pat kompiuteri programos bei informacijos teikimo b dai.
Patentai neišduodami už žmoni arba gyv n gydymo terapinius arba chirurginius b dus, lig
diagnozavimo ir profilaktikos b dus, kurie taikomi žmogaus arba gyv no k nui. Patentai taip pat
neišduodami už augal

arba gyv n

netaikoma mikrobiologiniams augal

veisles ir biologinius j
arba gyv n

išvedimo b dus. Ši nuostata

produkavimo b dams bei tokias b dais

gautiems produktams. Patentai negali b ti išduoti už išradimus, kuri panaudojimas prieštaraut
visuomen s interesams, moral s ir humaniškumo principams.
Išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu. Technikos lygiu laikoma visa, kas iki
patentin s paraiškos padavimo datos arba iki prioriteto datos buvo viešai skelbta arba naudota
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje. Išradimas nelaikomas nauju, jeigu jis, nors ir nežinomas
technikos lygiu, yra aprašytas kito pareišk jo patentin je paraiškoje, kurios padavimo data yra
ankstesn ir kuri paskelbta oficialiame Valstybinio patent biuro biuletenyje. Išradimas yra
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išradimo lygio, jeigu jis nežinomas atitinkamos srities specialistams technikos lygiu. Pramonin
pritaikym turi išradimas, kuris galima pagaminti ir panaudoti pramon je, žem s kyje, sveikatos
apsaugos ir kitose srityse.
Išrad jas, norintis gauti išradimo patent , turi paduoti patentin paraišk Valstybiniam patent
biurui. Paraišk gali paduoti keletas juridini

ir fizini

asmen . Patentin paraišk sudaro:

prašymas išduoti patent , išradimo aprašymas, vieno ar daugiau punkt išradimo apibr žtis,
referatas, dokumentas, kad sumok tas mokestis, dokumentas apie teis paduoti patentin paraišk
( jei j paduoda ne išrad jas ) ir pareiškimas d l išradimo autoryst s. Prašymas išduoti patent
pateikiamas lietuvi kalba.
Išradimo aprašymas turi išradim

atskleisti aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities

specialistai gal t j panaudoti. Jeigu patentin paraiška paduota d l biologin s medžiagos, kurios
negalima aprašyti taip, kad j

gal t

panaudoti tos srities specialistai, ir ši medžiaga yra

visuomenei neprieinama, ji turi b ti atiduota saugoti deponavimo staigai. Prie Valstybiniam
patent biurui paduotos patentin s paraiškos pridedamas dokumentas apie biologin s medžiagos
deponavim . Patentin je paraiškoje išradimo aprašymas ir kiti dokumentai turi b ti pateikti pagal
Valstybinio patent biuro reikalavimus [ 14 ].
Išradimo apibr žt gali sudaryti vienas ar daugiau apibr žties punkt . Išradimo apibr žtis
nustato patento suteikiamos teisin s apsaugos ribas. Visi apibr žties punktai turi b ti tiksl s ir
konkret s. Išradimo apibr žties punktai pateikiami pagal Valstybinio patent biuro reikalavimus.
Referate pateikiama informacija apie išradim Valstybinio patent

biuro nustatyta tvarka.

Nustatant patento teisin s apsaugos ribas, referat neatsižvelgiama.
Išrad jas, paduodamas patentin

paraišk , gali pateikti prašym

suteikti prioritet

pagal

Paryžiaus konvencij d l pramonin s nuosavyb s saugojimo vietos ar keli anks iau paduot
kitose valstyb se nacionalini ar tarptautini paraišk pagrindu, nurodydamas tos paraiškos ar
paraišk padavimo dat ir valstyb .
Išrad jas turi teis taisyti patentin paraišk per vis jos nagrin jimo Valstybiniame patent
biure laik . Patentin s paraiškos taisymai neturi keisti bei išpl sti išradimo esm s ar rib .
Išrad jas turi teis atšaukti patentin paraišk bet kuriuo jos nagrin jimo Valstybiniame patent
biure metu.
Jeigu patentin paraiška atitinka ekspertiz s reikalavimus, Valstybinis patent biuras per šešis
m nesius išduoda patent . Valstybinis patent

biuras, pri m s sprendim

išduoti patent ,

paskelbia tai savo oficialiame biuletenyje. Paskelbus patentin paraišk , susipažinti su ja gali bet
kuris suinteresuotas asmuo.
Kai patento objektas yra gaminys, patento savininkas turi išimtin

teis

drausti kitiems

asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, si lyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti t
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gamin . Kai patento objektas yra gaminio gamybos b das, patento savininkas turi išimtin teis
drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti t b d bei naudoti, importuoti ar eksportuoti
tiesiogiai tuo b du gaut gamin . Patento savininkas neturi teis s trukdyti kitiems asmenims
atlikti veiksmus, jeigu jie atliekami savo poreikiams tenkinti ir neprieštarauja ekonominiams
patento savininko interesams. Taip pat jeigu jie atliekami eksperimentiniams arba mokslini
tyrim tikslams, vienkartiniam vaist gaminimui ir tai netrukdo normaliai naudoti patent ir
nepažeidžia teis t patento savininko interes .
Detalesn informacija apie išradimus ir j
Patent

patentavim yra pateikta Lietuvos Respublikos

statyme (1994 m. sausio 18 d. Nr. 1-372) ir jo v lesniuose pakeitimuose

(http://www.tb.lt/PIC/teises%aktai/patentu istatymas.htm).
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MOKSL6 KLASIFIKACIJA
BIOMEDICINOS MOKSLAI B 000
Bendrieji biomedicinos mokslai B 001
B 100 Biomedicinos moksl istorija ir filosofija, teorin biologija, bendrieji evoliucijos aspektai
B

O Biomformatika, medicinin informatika, biomatematika, biometrika

B 115 Biomechanika, kibernetika
Biofizika B 002
B 120 Molekulin biofizika
B 130 Sistem (fiziologin ) biofizika
B 140 Klinikin fizika, radiologija, tomografija, medicinos prietaisai
B 145 Branduolin medicina, radiobiologija
*** Radiofarmacin technologija: žr. T 411
*** Genetiniai efektai: žr. B 220
*** Biochemija, metabolizmas: žr. P 004
*** Baltymai, enzimologia: žr. P 310
*** Nukleino r gštys, baltym sintez : žr. P 320
*** Bioenergetika: žr. P 330
*** Lipidai, steroidai, membranos: žr. P 340
** Biopolimerai: žr. T 390
B 190 Klinikin chemija
*** Hormonai: žr. B 370 ir B 480
*** Endokrinologija: žr. B 480
*** Serologija: žr. B 500
B 191 Augal biochemija
*** Biotechnologija: žr. T 490
*** Azoto fiksacija: žr. B 433
B 200 Citologija, onkologija, kancerologija
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*** Patologin anatomija: žr. B 520
B 210 Histologija, l steli chemija, histologin chemija, audini kult ra
B 220 Genetika, citogenetika
*** Klinikin genetika: žr. B 790
*** Gyv n veisimas: žr. B 400
*** Augal selekcija: žr. B 390
B 225 Augal genetika
B 230 Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija
*** Azoto fiksacija: žr. B 433
*** Augal parazitologija: žr. B 250
*** Žmogaus ir gyv n parazitologija: žr. B 240
B 235 Pirmuoni zoologija
B 240 Žmogaus ir gyv n parazitologija
B 250 Entomologija, augal parazitologija
*** Fitopatologija: žr. B 390
B 260 Hidrobiologija, j r biologija, vanden ekologija, limnologija
Ekologija B 003
B 270 Augal ekologija
*** Vanden ekologija: žr. B 260
*** Paleoekologija: žr. B 300 ir B 330
B 280 Gyv n ekologija
Botanika B 004
B 290 Augal sistematika, taksonomija, morfologija, augal geografija, chemin taksonomija,
sporini induo i fiziologija
*** Induo i augal fiziologija: žr. B 310
B 300 Paleobotanika, filogenija, palinologija
B 310 Induo i augal fiziologija
Zoologija B 005
B 320 Gyv n sistematika, taksonomija, zoogeografija
B 330 Paleozoologija, filogenija
B 340 Gyv n anatomija, gyv n morfologija
*** Augimas (gyv n ): žr. B 350
B 350 Gyv n raida, augimas (gyv n ), ontogenez , embriologija
B 360 Gyv n fiziologija
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*** Biochemija: žr. P 004
*** Raidos fiziologija: žr. B 350
B 361 Bestuburi fiziologija
*** Biochemija: žr. P 004
B 370 Bestuburi endokrinologija
*** Stuburini endokrinologija: žr. B 480
B 380 Gyv n etiologija ir psichologija
B 381 Žmogaus etiologija
Agronomija B 006
B 390 Augalininkyst , sodininkyst , augal apsauga, fitopatologija
*** Augal genetika: žr. B 225
B 400 Zootechnika, gyvulininkyst , veisimas
*** Veterinarin medicina: žr. B 750
B 401 Paukštininkyst
B 402 Žuvininkyst , žuvivaisa
B 410 Dirvožemio mokslas, žem s kio hidrologija
***Pedologija:žr.P510
B 420 Mityba
*** Maisto technologija: žr. T 430
B 430 Miškininkyst , miško technologija
B 431 Tropin žemdirbyst
B 432 Dekoratyviniai augalai
B 433 Azoto fiksacija
B 434 Agrochemija
B 435 Žemdirbyst s istorija
*** Žem s kio inžinerija: žr. T420
*** Žem s kio ekonomika: žr. S 187
Medicina (žmogus ir stuburiniai) B 007
*** Bendrieji biomedicinos mokslai: žr. nuo B 100 iki B 240
B 440 Žmogaus anatomija ir morfologija
*** Gyv n anatomija ir morfologija: žr. B 340
B 450 Žmogaus raida, teratologija, ontogenez , embriologija
*** Gyvun raida, augimas, teratologija, ontogenez , embriologija: žr B 350
*** Dant raida: žr. B 730
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B 460 Fizin antropologija
*** Žmogaus genetika: žr. B 220
B 470 Fiziologija
*** Biochemija: žr. P 004
*** Neurofiziologija: žr. B 640
*** Mityba: žr. B 420
B 480 Endokrinologija, sekrecijos sistemos, diabetologija
B 490 Hematologija, tarpl steliniai skys iai
B 500 Imunologija, serologija, transplantacija
B 510 Infekcijos
*** Mikrobiologija: žr. B 230
B 520 Bendroji patologija, patologin anatomija
*** Kancerologija, onkologija: žr. B 200
*** Branduolin medicina: žr. B 145
B 530 Širdies kraujagysli sistema
B 540 Kv pavimo sistema
B 550 Gastroenterologija
B 560 Urologija, nefrologija
B 570 Akušerija, ginekologija, andrologija, reprodukcija, seksualumas
B 580 Skeletas, raumen sistema, reumatologija, jud jimas
*** Ortopedija: žr. B 600
B 590 Anesteziologija, intensyvi prieži ra
B 600 Chirurgija, ortopedija, traumatologija
*** Neurochirurgija: žr. B 640
B 610 Otorinolaringologija, audiologija, klausos sistema ir kalba
B 620 Oftalmologija
B 630 Dermatologija, venerologija
B 640 Neurologija, neuropsichologija, neurofiziologija
*** Neurolingvistika: žr. H 361
B 650 Psichiatrija, klinikin (medicinin ) psichologija, psichosomatika
B 660 Pediatrija
*** Žmogaus raida, teratologija: žr. B 450
*** Vaik psichiatrija: žr. B 650
B 670 Gerontologija
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B 680 Visuomen s sveikata, epidemiologija
*** Socialin medicina: žr. B 290
B 685 Ligonin s mokslas ir vadyba
B 690 Darbo medicina, pramon s medicina
B 700 Aplinka ir sveikata
B 710 Fizin medicina, kineziterapija, revalidacija, reabilitacija
*** Fizinis ugdymas, judesi mokymas, sportas: žr. S 273
*** Ortopedagogika: žr. S 286
B 720 Bendroji praktika, medicinos mokymas
B 725 Diagnostika
*** Radiologija, BMR, tomografija: žr. B 140
*** Klinikin genetika: žr. B 790
*** Branduolin medicina: žr. B 145
*** Radiofarmadn technologija: žr. T411
B 726 Klinikin biologija
*** Klinikin chemija: žr. B 190
*** Serologija: žr. B 500
Patologin anatomija: žr. B 520
B 730 Odontologija, stomatologija
B 740 Farmakologija, farmakognostika, farmacija, toksikologija
*** Klinikin biologija: žr. B 726
*** Radiofarmacin technologija: žr. T 411
B 750 Veterenarin medicina: chirurgija, fiziologija, patologija, klinikiniai tyrimai
B 760 Psichonomika
B 770 Teismo medicina
B 780 Tropin medicina
B 790 Klinikin genetika
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LVA T STINIO MOKSLO LEIDINIO "VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA"
REDKOLEGIJOS NURODYMAI AUTORIAMS
Straipsni rankraš ius mokslo leidiniui ''Veterinarija ir zootechnika " reikia pateikti laikantis ši
taisykli .
Spaudai priimami tik tokie straipsniai, kurie dar niekur nebuvo spausdinti ir n ra pateikti kitiems
leidiniams (nei visas straipsnis, nei kuri nors jo dalis).
Redkolegijai straipsnis pateikiamas kompiuterio diskelyje ir atspausdintas dviem egzemplioriais
popieriuje. Dokumento pavadinimas sudaromas iš pirmojo autoriaus pavard s pirm j 6 raidži .
Kai to paties autoriaus pavarde prasideda keleto straipsni autori s rašas, po raidži dar rašomas
skaitmuo l, 2 ir t.t, o straipsniai numeruojami pagal antrojo bendraautoriaus pavard ab c l s
tvarka. Pvz., Jonait 1, Jonait 2 ir t. t. Tekstas turi b ti pateiktas WinWord programos rtf tipo arba
WinWord7.Q programos doc tipo dokumente. Lenteles galima pateikti WinWord arba WinExcel
program dokumentuose.
Rankraštis gali b ti lietuvi arba užsienio kalba (angl , vokie i , rus , pranc z ).
Moksliniam straipsniui b tinos šios dalys: pavadinimas, autoriai, santrauka straipsnio pradžioje
(ta kalba, kuria parašytas straipsnis), vadas, medžiagos ir metodai, tyrimo rezultatai, j aptarimas
ir išvados, pad kos, literat ros s rašas, santrauka straipsnio pabaigoje. Straipsnio apimtis – ne
daugiau 15 psl. Metodiniuose ar probleminiuose straipsniuose, redkolegijai pritarus, gali b ti ne
visos b tinos moksliniam straipsniui dalys. Apžvalginiai straipsniai spausdinami tik redkolegijai
pasi lius ar pritarus.
Turi b ti nurodyta, kad moksliniai tyrimai atlikti, laikantis 1997 11 06 “Lietuvos Respublikos
Gyv n globos, laikymo ir naudojimo statymo" Nr 8-500 ("Valstyb s žinios", 1997 11 28, Nr.
108) bei po statymini akt - LR Valstybin s veterinarin s tarnybos sakym : "D l laboratorini
gyv n veisimo, dauginimo, prieži ros ir transportavimo veterinarini reikalavim " (1998 12 31,
Nr. 4-361) ir "D l laboratorini gyv n naudojimo moksliniams bandymams (1999 01 18, Nr. 416).
1. Straipsnio pavadinimas turi b ti trumpas, informatyvus, tinkantis pateiktai medžiagai.
2. Autoriai surašomi nurodant vardus ir pavardes, darbovie i pavadinimus ir pašto adresus
lietuvi ir angl kalba, autori darbo telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresus (jei
autori daug, informacij apie juos galima pateikti atskirame lape).
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3. Santrauka straipsnio pradžioje (150-200 žodži ) rašoma ta pa ia kalba kaip straipsnis. Joje
glaustai pateikiamas darbo tikslas, tyrimo objektas, metodai, pagrindiniai rezultatai ir
svarbiausios išvados.
4. Po santraukos pateikiami raktažodžiai informacijos paieškai (4-6 žodžiai).
5. vade aptariami naujausi tyrim rezultatai, darbo tikslas.
6. Medžiagos ir metodai dalyje aprašomas tyrim objektas ir metodai, medžiag pavadinimai,
gamintojas, šalis, bandym s lygos, tyrimo eiga, gaut duomen apdorojimo b dai.
7. Tyrim

rezultatai dalyje pateikiami ir aprašomi aišk s ir pagr sti tyrim

duomenys SI

sistemoje, statistiniai rodikliai. Duomenys pateikiami tekste, lentel se arba paveiksluose, jie
nekartojami.
8. Aptarimas ir išvados dalyje steb ti d sningumai lyginami su kit

autori

duomenimis,

pateikiamos aiškios ir trumpos išvados.
Pad kos reiškiamos r m jams, darb

atlikti pad jusiems asmenims arba mokslininkams,

pateikusiems verting pasi lym .
9. Literat ros s raše turi b ti visi straipsnyje cituojami (pageidautina - naujausi) šaltiniai.
S rašas sudaromas laikantis bibliografini reikalavim .
10. Santrauka straipsnio gale rašoma angl kalba (summary, jei straipsnis lietuviškas) arba
lietuvi

kalba (jei straipsnis parašytas užsienio kalba). Joje turi b ti nurodytas straipsnio

pavadinimas, autori inicialai ir pavard s. Pabaigoje pateikiami raktažodžiai ta kalba, kuria
parašyta santrauka (keywords - jei angliškai). Jei angliškos santraukos (summary) tekstas kitoks
negu tos, kuri yra lietuvi kalba parašyto straipsnio pradžioje, reikia dar pateikti ir lietuvišk
summary atitikmen , kuris nebus spausdinamas, bet reikalingas redaktoriui. Pabaigos santrauka
(summary) pateikiama ant atskiro lapo.
11. Tekstas turi b ti atspausdintas kompiuteriu kas l interval Times New Roman 10 punkt
standartin s kod lentel s rašmenimis. Lapo formatas - A4 (210x297 rSm), teksto parašt s: iš
viršaus - 30 mm, o iš kair s, iš dešin s ir iš apa ios - po 20 mm. Teksto puslapiai turi b ti
nesunumeruoti. Tekste pusjuodžiais (Bold) rašmenimis turi b ti išskirtas pavadinimas ir visos
išvardytos straipsnio dalys. Informacija apie autorius (darbovie i pavadinimai ir t.t.) rašomi
kursyvu (Italic). Jei reikia ir tekste gali b ti rašoma kursyvu (Italic), pvz., lotyniškieji terminai.
12. Lentel s rašomos ant atskir lap , tekste (skliausteliuose) turi b ti nuoroda lentel (pvz., l
lentel ), o parašt je pažymima jos pageidaujama vieta. Lentel s rašomos tik vertikaliame
(Portrait) A4 formato lape. Lentel s pavadinimas išskiriamas pusjuodžiais (Bold) rašmenimis
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(pvz., l lentel . Pavadinimas). Lentel s skiltys ir eilut s liniuojamos % pt storio linijomis.
Lietuvoje sveiki skai iai nuo dešimtain s trupmenin s dalies skiriami kableliu, o
santraukoje angl kalba - tašku.
13. Iliustracijos pateikiamos ant atskir

lap , kitoje pus je nurodomi autoriai, straipsnio

pavadinimas ir iliustracijos numeris. Tekste turi b ti nuoroda

iliustracij (pvz., l pav.), o

pageidaujamoje jos vietoje iliustracijos numeris ir pavadinimas (pvz., l pav. Pavadinimas). Visi
užrašai iliustracijoje (tame tarpe ir skai iai) turi b ti parašyti tokiais pat rašmenimis kaip ir
tekstas, ty. Times New Roman 10. Iliustracijos sudaromos tik vertikaliame (Portrait) A4
formato lape.
Diagramos, kurios sudaromos programoje Excel, pateikiamos su lentel mis, iš kuri

jos

sudarytos. Kiti br žiniai - Corel programoje cdr ar kitokio, bet b tinai vektorinio, tipo failuose.
Tonin s fotografijos turi b ti kontrastingos (prisilaikant spaudai taikom reikalavim ), atspaustos
ant blizgan io arba matinio lygaus popieriaus.
14. Literat ros nuorodos tekste pateikiamos skliaustuose (pavard , metai). Literat ros s raše
šaltiniai surašomi šitaip: pirmiausia - ab c l s tvarka lietuvi

ir užsienio autori

leidiniai

lotyniškais rašmenimis, o po to - taip pat ab c l s tvarka - leidiniai rus kalba, kurie s raše
rašomi originalo rašmenimis.
Literat ros šaltini s raše skyrybos ženklai rašomi šitaip:
Knygos. Autoriai (pavard s ir inicialai). Pavadinimas. Leidinio vieta: Leidykla, metai. Kiek
puslapi knygoje arba gali b ti nurodyti konkret s knygos puslapiai, pvz., šitaip.
Kalpokas V., Bartkevi i t Z. Racionalus š rimas - sveiki veršeliai. Vilnius, 1989. 150 p.
Kuosa J. Lietuvos juodmargiai galvijai. Vilnius: Mokslas, 1980. P. 10-14.
Straipsniai. Autoriai. Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Leidimo vieta, metai.
Tomas. Numeris. Puslapiai.
Sederavi ius A., Vladišauskas A., Danilov V. Biologini skys i tankio ultragarsinis matavimo
b das. Lietuvos veterinarijos akademijos mokslo darbai. Veterinarija. Vilnius: Mokslas, 1991. T.
20. P. 85-90.
Kulpys J., Juraitis V. Kokios žol s reikia galvijams. Žem s kis. Vilnius, 1993. N. 5. P. 18.
Kitokie šaltiniai. Leidimo pavadinimas.Kas tai. Sudarytojas (atsak. redaktorius ar vert jas).
Leidimo vieta, metai. Puslapiai.
Veterinarijos gydytojo vadovas. Žinynas. Sudaryt. A.Matusevi ius. Vilnius: Mokslas,1991. 336 p
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Domeika M., Liutkeyi ien V., Ganusauskas A. Apie veršeli bronchopneumonijos etiologij .
Jaun j npkslinink tiriamieji darbai gyvulininkyst je, Konferencijos tez s. Baisogala, 1989. P.
29-30.
Tamašauskas M. Galvij leukoz s išplitimas ir kovos priemon s prieš ši lig Lietuvoje. Kand.
disertacija. Kaunas, 1973. 123 p
15. Straipsniai recenzuojami ne mažiau kaip dviej redakcin s kolegijos nari arba j paskirt
recenzent .

recenzent pastabas autoriai turi atsižvelgti ir prieš pateikdami spaudai straipsn

pataisyti arba argumentuotai paaiškinti, kod l neatsižvelg .
16. Straipsniai spausdinami pritarus daugiau kaip pusei Redakcin s kolegijos nari .
17. Redakcin kolegija priima tik tuos straipsnius, kurie parengti pagal šiuos reikalavimus.
Rankraštis ir diskelis teikiami sukomplektuoti ir nurodytu laiku. Straipsnio pabaigoje turi b ti
autori parašai bei nurodytos straipsnio pirmojo pateikimo ir pataisyto straipsnio pateikimo
spaudai datos.
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