
Бібліографічні
менеджери



”

Бібліографічний менеджер — це
програмне забезпечення, яке 

допомогає збирати, зберігати та 
обробляти посилання



1.ЯК ОБРАТИ



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

База даних
Організовують, 
дозволяють 
управляти, робити 
закладки, 
виписувати цитати 
тощо

Імпорт/експорт 
Імпорт переліків 
літератури, 
результатів пошуку 
тощо із 
реферативних баз 
даних, експорт 
списків для інших 
сервісів, спільної 
роботи

Цитування
Створення списків 
літератури під час 
написання статей, 
оформлення 
цитувань 
відповідно до 
необхідних стилів



ТИПИ

▹Персонального користування та 
корпоративні

▹Онлайн та для встановлення на ПК
▹Платні та безкоштовні



Таблиці порівнянь
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2. ENDNOTE ONLINE



www.myendnoteweb.com

http://www.myendnoteweb.com/


EndNote Online



Збереження результатів пошуку



Каталоги бібліотек



Додавання описів вручну



Вибір журналу для публікації



Плагін



Модуль для Word чи Internet Explorer



ГОСТ в ENDNOTE



Вставка посилань



Вставка посилань



3. MENDELEY



Desktop Web 
Mobile 

Free Academic Software

Cross-Platform (Win/Mac/Linux/Mobile)

All Major Browsers



Mendeley Desktop



Mendeley Web















33





Синхронізація







Перевірка дублювань





Інсталювати Citation Plug-in











Пошук стилюцитування



Вставити посилання

http://www.docshyr.info/wp-content/uploads/dstu-gost-7-1-2006_ukr.csl

http://www.docshyr.info/wp-content/uploads/dstu-gost-7-1-2006_ukr.csl






Пошук та приєднання до публічних груп

Browse by discipline to discover 

new groups





Пошук літератури

Search the 

catalogue

If the full text is 

available, you’ll see a 

download icon:

Save new 

research to your 

library with one 

click



Пошук в онлайн каталозі

Conduct advanced searches or browse 

by discipline

Find new research based on what is 

popular or the most recently added



Пов’язані документи

1. Select two or more articles

2. Click ‘Related Documents’

3. Receive customized recommendations



Корисні посилання

▹ Mendeley: Инструкция по переносу данных –

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf
▹ Mendeley: краткое руководство - http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf
▹ What is the right reference manager for you? - http://www.slideshare.net/mfenner/which-reference-

manager
▹ Comparison of reference management software -
▹ http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

▹ Пан Бібліотекар. ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 для Zotero та Mendeley - http://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--
j1amh/2015/02/712006-zotero-mendeley.html#more

▹ https://community.mendeley.com/guides

54

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf
http://www.slideshare.net/mfenner/which-reference-manager
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://www.бібліотекар.укр/2015/02/712006-zotero-mendeley.html
https://community.mendeley.com/guides


55

Дякую
Запитання?

Тетяна Борисова,
Заступник директора НБ 

НаУКМА,
borysovato@ukma.edu.ud


