


–
це програмне забезпечення, яке 
допомогає збирати, зберігати та 

обробляти посилання



Види бібліографічних менеджерів:



Функції референс менеджерів

1. Збирати та зберігти
інформацію;

2. Облаштовувати її в зручний  
для користування спосіб;

3. Виводити в потрібному на 
даний час форматі.



“Reference Manager”

Для чого потрібні

1. Створення і систематизація бази 
даних статей за Вашою тематикою

2. Оформлення статей згідно правил 
певного видання (посилання в 
тексті і список літератури)

3. Обмін цією інформацією з іншими 
вченими.



Міжнародні стилі цитування: 
цитування• Ванкувер стиль (Vancouver style)– медицина та фізичні науки;

• Гарвардський стиль (Harvard Referencing style) - гуманітарні та 
суспільні науки;
• Стиль Американського інституту фізики (AIR style ) - фізика;
• Стиль Американської психологічної асоціації (APA style) – суспільні 
науки (соціологія, право, психологія, історія тощо);
• Стиль Американського хімічного товариства (ACS style) - хімія та 
інші природничі науки;
• Стиль Асоціації сучасної мови (MLA style) – гуманітарні науки 
(мистецтво, література, філософія, релігія тощо);
• Стиль Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE 

style) – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та 
інформаційні технології; 
• Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних 
документів (OSCOLA style) - юриспруденція;
• Чикаго стиль: автор-дата (Chicago style: Author-Date) – фізичні, 
природничі та суспільні науки;
• Чикаго стиль: виноски та бібліографія (Chicago style: Notes and 

Bibliography) – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, 
релігія тощо).



Безкоштовна програма для управління 
бібліографічною інформацією, що дозволяє 
зберігати і переглядати наукові праці у 
форматі PDF, а також має підключення 
до міжнародної соціальної мережі вчених.

• Легко збирати статті і управляти зберіганням власної електронної наукової
бібліотеки;

• Читати і анотувати статті в своїй бібліотеці з домашнього комп'ютера, через
сайт або мобільний додаток;

• Вести спільну роботу над статтями з колегами в відкритих і закритих групах;
• Формувати посилання і пристатейную літературу, використовуючи один з

6750 вбудованих в Mendeley стилів або створити свій власний стиль
оформлення посилань;

• Створити свій власний профіль в мережі і публікувати для всього наукового
співтовариства результати своїх досліджень;

• Шукати в мережі Mendeley ваші наукові статті, рекомендації, колег і
однодумців

За допомогою Mendeley кожен користувач може:



Безкоштовна програма з відкритим вихідним 
кодом, доповнення (плагін) до браузера Firefox. 

Дозволяє збирати цитати із зазначенням джерел, зберігати 
PDF-документи, веб-сторінки, відео та інші файли, посилання на 
цікаві матеріали в Мережі, створювати персональні 
бібліографії за темами.

Можливості програми:

• Інтеграція з MS Word і OpenOffice.org 

• Розширення
• Російська і українська локалізація 
• Синхронізація з сервером, перенесення на інший комп'ютер,    
збереження бібліотеки на переносних носіях
• Створення звітів з обраного джерела або групи джерел 
• Створення хронологічній шкали джерел 
• Збереження бібліографічної інформації на льоту з сайтів Google 

Scholar, Google Books, Amazon.com, ScienceDirect, Springerlink і 
ін. Збереження джерел (веб-сторінок, pdf, відео, звукових та ін.)



Комерційна система управління 
бібліографічною інформацією, яка 
застосовується для управління 
посиланнями і бібліографією, що 
дозволяє відформатувати їх 
згідно з численними стандартам 
цитування

Детальніше як користуватися програмою 
EntNote в наукових статях можна скористатися 
за посиланням:

https://pikabu.ru/story/kak_ispolzovat_endnote_v_nauchnyikh_statyak

h_4593416

https://pikabu.ru/story/kak_ispolzovat_endnote_v_nauchnyikh_statyakh_4593416
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