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ПЕРЕДМОВА 

 
Перед кожним науковцем постає завдання 

оприлюднення результатів наукової діяльності, 
включаючи зміст матеріалу реферату, наукової до-
повіді, статті, посібника, монографії, автореферату, 
дисертації тощо. Таким чином, інтелектуальна дія-
льність майбутнього вченого передбачає роботу з 
різноманітними науковими джерелами.  

Враховуючи глобальне зростання обсягів ін-
формації, фахівці біблотеки сформували перелік 
електронних систем управління бібліографічною 
інформацією та склали рекомендації по технології 
їх використання. 

Рекомендації розроблено з метою надання до-
помоги тим, хто займається оформленням бібліо-
графічних посилань у наукових роботах. Видання 
буде корисним для науковців, викладачів, аспіран-
тів та студентів університету.  
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ВСТУП 
 

Процес підготовки власних публікацій вима-
гає від дослідника вміння систематизувати першо-
джерела, складати їх бібліографічні описи, а також 
навичок створення анотацій і  коротких рефератів. 
Крім того, дотримання принципів наукової добро-
чесності передбачає коректне цитування раніше 
відомих результатів і складання переліків поси-
лань. За допомогою бібліографічних менеджерів є 
можливість автоматизувати пошук, систематиза-
цію та цитування інформації.  

Бібліографічні менеджери – це система керу-
вання бібліографічною інформацією, яка дозволяє 
розміщувати, зберігати, обмінюватися даними та 
інформацією, а також дають змогу створювати біб-
ліографічні посилання. Сучасні бібліографічні ме-
неджери здатні не тільки організувати і зберігати 
бібліотеку першоджерел, а й в автоматизованому 
режимі сформувати  перелік посилань і бібліогра-
фічні списки. Інформацію можна систематизувати 
за різноманітними темами та у подальшому форму-
вати бібліографічний список згідно з вимогами різ-
них стилів бібліографічного опису. За допомогою 
бібліографічних менеджерів можна також шукати 
джерела у базах бібліографічних даних, доступних 
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через Інтернет. 
Існують бібліографічні менеджери локального 

доступу, так і онлайн (можливі і універсальні варі-
анти). Така програма, як правило, включає декілька 
компонентів, а саме: база даних (зберігання інфор-
мації про джерела), модуль введення даних 
(завантаження інформації про джерела в бібліотеку 
користувача в автоматичному режимі) і засоби вза-
ємодії з текстовими редакторами (дозволяють ко-
ристувачам впроваджувати в редагований текст по-
силання на першоджерела з інших джерел інфор-
мації, а так само в автоматичному режимі складати 
і редагувати список літератури).  

У базі даних зберігається інформація про дже-
рела (елементи бібліографічних описів, зауважен-
ня, позначки, самі першоджерела тощо). Інформа-
цію можна переглядати, редагувати посилання або 
додавати вручну нові, користуючись різними шаб-
лонами введення, здійснювати фільтрацію і пошук 
за всіма полями. База може формуватися як на ком-
п'ютері користувача (off-line варіант), так і з вико-
ристанням хмарної технології. 

Модуль введення,(імпорту) даних дає можли-
вість автоматично завантажувати інформацію про 
джерела (дані для формування посилання) в бібліо-
теку користувача. Для кожного введеного посилан-
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ня формується окремий запис в базі даних бібліо-
графічного менеджера. При введенні (імпорті) по-
силання розбивається на складові реквізити, кожен 
з яких заноситься в певне поле запису і в такому 
вигляді організовується зберігання даних. 

Для найбільш поширених бібліографічних ме-
неджерів власники інформаційних ресурсів 
(електронні бібліотеки, бази наукової інформації, 
пошукові системи, наукові портали і т.д.) створю-
ють спеціальні механізми вивантаження бібліогра-
фічних даних. Користувач, працюючи з такими 
джерелами інформації, має можливість автоматич-
но вносити бібліографічні відомості про першо-
джерело в базу даних свого бібліографічного мене-
джера. 

Засіб для взаємодії з текстовими редакторами 
дозволяє вставляти в редагований текст наукової 
роботи посилання на першоджерела з бази даних, 
автоматично формувати список літератури. При 
цьому можливі дві схеми взаємодії: вбудовування 
менеджера в текстовий редактор або експорт підго-
товленого посилання, наприклад, через буфер об-
міну. Саме в цій складовій реалізовані основні пе-
реваги використання бібліографічних менеджерів 
для оформлення наукових робіт. 
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Всю інформацію, яка міститься в базі даних 
можна переглядати, редагувати, здійснювати філь-
трацію і пошук за всіма полями. Для формування 
бази даних може використовуватися як комп'ютер, 
так і хмарні технології. 

Таким чином, використання бібліографічних 
менеджерів надає наступні переваги для дослідни-
ків: 

- адаптованість під різні потреби наукових ди-
сциплін; 

- інтеграція з базами даних наукової періоди-
ки; 

- багатофункціональність: пошук, збереження, 
систематизація, пошук всередині колекцій, циту-
вання, спільна робота; 

- організація та зберігання бібліотеки джерел, 
угруповання джерел за темами, проектами та ін .; 

- імпортування бібліографічних даних з різ-
них електронних баз публікацій (Web of Science, 
JSTOR і т.д.); 

- зберігання бібліографічної інформації про 
публікації, знайдені в Google Scholar, Google Books 
і в інших базах; 

- створення спільних колективних бібліотек 
джерел для наукового підрозділу або робочої групи 
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(потрібна наявність однакового бібліографічного 
менеджера у всіх членів команди або бібліографіч-
них менеджерів, адаптованих один під одного); 

- оформлення посилань і списку використаних 
джерел відповідно до вимог різних стандартів біб-
ліографічного опису. 

Успішне володіння ефективними методиками 
й сучасними технологіями анотування, реферуван-
ня та аналітико-синтетичного опрацювання інфор-
мації за допомогою бібліографічних менеджерів 
дозволить дослідникам та науковцям більш резуль-
тативно узагальнювати робочий матеріал та визна-
чати необхідний обсяг інформації для наукової дія-
льності, що значно скоротить час та підвищить 
продуктивність теоретичних та прикладних дослі-
джень. 
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Бібліографічний менеджер Mendeley  
Офіційна сторінка - www.mendeley.com. 
 
Бібліографіч-

ний менеджер від 
компанії Elsevier 
Mendeley підійде для 
зберігання, в першу 
чергу, бібліографіч-
них описів, щоб ав-
тор мав перед собою правильно розмічений ката-
лог всіх текстів (переважно статей і розділів з 
книг), які вважає необхідними для своєї роботи. У 
той же час, Mendeley може зберігати повні тексти 
документів в форматі PDF і дозволяє їх читати і 
коментувати, в тому числі, в мобільному додатку 
Mendeley. У сервісі Mendeley є спеціальне розши-
рення для MS Word і LibreOffice, яке дозволяє ав-
томатично посилатися на документи і складати біб-
ліографічні списки у відповідності з вимогами по-
трібних стандартів. 

Mendeley доступний абсолютно безкоштовно 
для індивідуальних користувачів у вигляді додатку 
для PC і Mac, існує також додаток для Android при-
строїв, у вигляді онлайн-додатку для всіх сучасних 
браузерів, в AppStore для iPhone і iPad.  
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За допомогою Mendeley можна: 
- 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 колега-
ми в відкритих і закритих групах; 

- формувати посилання і прістатейну літерату-
ру, використовуючи один з 6750 вбудованих в 
Mendeley стилів або створити свій власний стиль 
оформлення посилань; 

- створити свій власний профіль в мережі і пу-
блікувати для всього наукового співтовариства ре-
зультати своїх досліджень; 

- шукати в мережі Mendeley ваші наукові 
статті та публікації колег, рекомендації  і однодум-
ців. 

Mendeley дозволяє створювати власну базу 
наукових джерел на основі метаданих, що дозволяє 
ідентифікувати ту чи іншу опубліковану роботу. 

Розпізнавання метаданих публікацій зазвичай 
відбувається автоматично з pdf-файлів, потрібно 
лише вказати шлях до такого файлу. Окрім цього, 
передбачені й інші засоби імпортування даних:  
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1) за допомогою Web Importer, який 
інтеґрується у веб-браузер;  

2) вказавши ідентифікатор DOI чи PubMED 
(рис. 1); 

3) з файлів BibTEX, RIS, EndNote XML чи 
Zotero Library. 

Рис. 1. Пошук метаданих публікацій за індексами DOI 
(А) та PubMED (Б) 

 
В Mendeley дозволяє не тільки створювати ба-

зу наукових джерел, а й зберігати файли з повним 
текстом, вводити замітки, виділяти необхідні фраг-
менти (рис. 2). При цьому усі публікації, внесені до 
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бази можна відсортувати за тематикою у різні ката-
логи.  

Рис. 2. Робота з повним текстом публікації у Mendeley 
 
Також важливою функцією Mendeley є 

можливість форматувати посилання відповідно до 
різних стилів що, не зважаючи на вимушеність 
додаткової перевірки коректності представлення 
джерел, значно полегшує оформлення списку 
літератури. Це значно економить час науковця в 
ході підготовки рукопису до публікації, адже дос-
татньо вибрати необхідний стиль і список джерел 
автоматично постане у новому форматі. 

Не менш важливим є те, що Mendeley працює 
як на базі різних операційних систем (Windows, 
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Mac OS, Linux), так і через веб-інтерфейс. Це 
дозволяє досліднику отримати доступ до 
бібліотеки не тільки з персонального комп’ютера, а 
й з будь-якого іншого при наявності доступу до 
мережі Інтернет. 

Даний бібліографічний менеджер є, певною 
мірою, соціальною мережею. Заповнивши 
академічний профіль, науковець має змогу 
об’єднатись з іншими за обраною тематикою 
досліджень, отримувати повідомлення щодо 

публікацій відповідно до вказаних предметних га-
лузей.  
Рис. 3. Перегляди та цитування власних публікацій, які 
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індексовані Scopus 
Функція створення різноманітних груп 

дозволяє обмінюватись реферативними базами та 
повними текстами публікацій науковцям, які пра-
цюють над комплексною темою досліджень. Дос-
тупною стає також пошукова система Mendeley, 
що значно розширює можливості пошуку і аналізу 
наукової літератури. 

Бібліографічний менеджер Mendeley можна 
також розглядати як інструмент отримання 
наукометричної інформації, оскільки завдяки 
інтеграції з Elsevier, стає можливим імпорт метада-
них публікацій з ScienceDirect та Scopus у власну 
бібліотеку. Окрім цього, автор, опублікувавши ро-
боту в журналі, який індексується Scopus, має змо-
гу відстежувати динаміку переглядів публікації і 
цитувань (рис. 3). Також дослідник має змогу отри-
мувати інформацію щодо рукопису, рецензентом 
якого він був. 
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Веб-сервіс Evernote 
Офіційна сторінка - https://www.evernote.com 

 
Хмарні 

технології в сучас-
них умовах стають 
популярним 
сервісом у сфері 
інформаційних 
технологій, поступо-
во охоплюючи всі сфери людської діяльності, 
включаючи освіту та науку. Сучасні веб-сервіси 
дають можливість використовувати планшетні ПК 
та інші мобільні гаджети в контексті навчання і од-
ночасно удосконалити свої здібності в галузі нау-
кових робочих процесів. 

Серед різноманітних доступних для науковців 
сервісів хмарних технологій особливої уваги 
заслуговує Evernote. Веб-сервіс Evernote поклика-
ний створювати умови ефективного й комфортного 
доступу до різноманітних електронних ресурсів, а 
також фіксувати ідеї. 

Цей інструмент дозволяє користувачам роз-
робляти і обмінюватися цифровими записниками, а 
також організовувати і документувати робочий 
процес. В даному випадку він використовувався 
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для підтримки науково-дослідного процесу від по-
чатку до кінця. Оскільки Evernote можна викори-
стовувати з мобільним додатком, він легко 
встановлюється на планшетних ПК. Отже, він 
підтримує ідею використання мобільних пристроїв.  

Evernote допомагає науковцю зосередитися на 
головному. Саме в Evernote ідеї перетворюються в 
рішення, тут користувачі організовують та систе-
матизують джерела наукової інформації, а команди 
ведуть спільну роботу над проектами. 

Evernote представляє собою цифровий 
простір, в якому можна зберегти і знайти все, від 
спогадів до масштабних проектів, при цьому не 
турбуючись про безпеку даних. Evernote автома-
тично синхронізує інформацію між усіма вашими 
пристроями, включаючи ПК, смартфон і планшет. 
Ваші ідеї, фотографії та копії веб сторінок доступні 
на будь-якому пристрої в будь-якій точці світу. 

Розробники Evernote пропонують багато 
різних способів зберегти інформацію в додатку. 

1. Просто перетягніть. Такий спосіб допоможе 
вам зібрати важливі елементи в Evernote, щоб ви 
могли працювати з ними в одному місці, де вас не 
відволікають. Візьміть документ, зображення або 
інший файл на свій комп'ютер і перетягніть його в 
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Evernote. Перетягніть файл у список заміток, і Ev-
ernote збереже його як нову замітку. Щоб 
помістити файл в певну замітку, просто відкрийте 
замітку і вставте її прямо в неї. 

2. Обріжте Інтернет. Кожен користувач 
інтернету стикається з ситуацією, коли натискає на 
закладку, але вона змінилася або зникла. Evernote 
пропонує використовувати Web Clipper. Web            
Clipper - це розширення браузера, яке дозволяє 
зберігати сторінку в Evernote такою, якою вона бу-
ла, коли ви її знайшли - ніяких змін або прикрих 
помилок типу «Сторінку не знайдено». Evernote 
дає вам попередній перегляд зображень, щоб ви 
могли легко знайти потрібну сторінку, навіть якщо 
забули її назву. Якщо ви обрізаєте сторінку з 
Gmail, Amazon,  YouTube або LinkedIn, Web Clip-
per автоматично зберігає те, що має значення,  ви-
даляючи бічні панелі і інші несуттєві фрагменти. 

3. Зробіть знімок в Evernote і ви можете шука-
ти будь-яке слово на зображенні, щоб його було 
легко знайти пізніше. 

4. Запис аудіо. Бувають ситуації, коли на 
зустрічі або конференції ви робили замітки, але 
пропустили деякі деталі. Спробуйте використову-
вати Evernote для запису звуку, якщо хочете 
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запам'ятати сказане, приділяючи при цьому всю 
увагу виступаючому.  

5. Малюйте на телефоні або планшеті. Якщо 
ви мислите візуально, додайте начерки до своїх но-
таток. Використовуйте начерки, щоб малювати 
діаграми або щось інше в нотатках. Просто 
виберіть перо в будь-який замітці, щоб почати. 

6. Надсилайте матеріали з Gmail в Evernote (і 
навпаки). 

Припустимо, ви відправляєтеся в подорож. 
Замість того, щоб перемикатися між Evernote і по-
штовою скринькою, перенесіть потрібні електронні 
листи в Evernote. 

7. Інтеграція з Google Drive, Slack, Salesforce і 
Microsoft Teams. 

Перемикання між додатками вбиває вашу 
концентрацію. Коли ви переходите від однієї про-
грами до іншої і назад, потрібен час, щоб знову зо-
середитися на тому, що ви робили. Інтеграція Ever-
note з Google Drive, Slack, Salesforce і Microsoft 
Teams робить цей світ трохи ближче. Додайте фай-
ли з Google Диска в Evernote, не виходячи з 
замітки, над якою ви працюєте. Кожен файл 
відображається у вигляді поля з корисною 
інформацією, такий як ім'я файлу і час останньої 
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зміни, замість посилань, які можуть бути невизна-
ченими щодо того, куди вони ведуть. 

Отримуйте інформацію з Evernote в Microsoft 
Teams, не виходячи з чату. закріплюйте замітки 
прямо в бесідах і переглядайте вміст, збережений в 
Evernote, щоб залишатися в потоці, а не перемика-
тися між додатками. 

8. Нехай Siri робить диктовку. Ідеї можуть 
прийти до вас де завгодно, а не тільки коли ви си-
дите за комп'ютером. Тепер, коли Siri може робити 
нотатки в Evernote, ви можете фіксувати ці ідеї, 
перш ніж вони вислизнуть. Скажіть Siri: «Зробіть 
замітку в Evernote». Потім висловіть свою думку, і 
Siri збереже ваші слова в новій замітці. Siri також 
може додавати до існуючих нотаток або шукати 
замітки. Це працює навіть на Apple Watch і Home-
Pod. 

9. Діліться своїми ідеями. Evernote допомагає 
вам висловлювати свої думки і збирати 
інформацію в одному місці. Коли приходить час 
поділитися своїми великими ідеями з іншими, вони 
готові до роботи. Ви можете відправляти замітки 
кому завгодно по електронній пошті, URL-
адресою, Message або в робочому чаті. Це працює 
навіть, якщо інша людина не використовує Ever-
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note. 
Дев'ять способів зберегти в Evernote те, що 

для вас важливо. Це перші кроки до досягнення ва-
ших цілей. 

 
Бібліографічний контент-менеджер Zotero 

 
Офіційна сторінка - 

zotero.org 
 

 
Бібліографічний контент-менеджер Zotero – 

це програмний комплекс, який можна використо-
вувати як базу для зберігання бібліографічних 
матеріалів і джерел, формування електронних кар-
ток з бібліографічною інформацією, автоматичного 
створення бібліографії та звітів, синхронізації да-
них за допомогою як власного так і стороннього 
хмарного сервісу, що дозволяє працювати на 
різних комп’ютерах з єдиною базою та мати 
повністю автономний доступ до збережених дже-
рел (можливість роботи в режимі offline). 

Zotero має розширення для браузерів Mozilla 
Firefox і Google Chrome, макроси для текстових 
редакторів MS Word або OpenOffice Writer. При-
значена для індивідуальної і колективної роботи, є 
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«хмарне» сховище даних, для отримання доступу 
до неї необхідно створити обліковий запис на 
сайті. Програма дозволяє користувачам 
імпортувати посилання з текстових файлів або баз 
даних, наявних в Інтернеті, зберігати PDF-
документи, веб-сторінки, відео та інші файли, збе-
реження бібліографічної інформації з сайтів Google 
Scholar, Google Books, Amazon.com, ScienceDirect, 
Springerlink тощо. Zotero працює з 33 типами дже-
рел, серед яких книги, газетні статті, статті з пері-
одичних видань, фільми, звукозаписи, листи, пре-
зентації, інтерв’ю та інші. 

Ще однією важливою особливістю плагіна 
Zotero є різноманіття стилів оформлення бібліогра-
фічного списку та можливість написання користу-
вацького стилю. На офіційному сайті плагіна є де-
кілька тисяч різних стилів, які, за потребою, можна 
завантажити та встановити в плагіні. Проте серед 
всіх цих стилів немає такого, який би відповідав 
українському стандарту бібліографічного опису, і 
це є головним недоліком програми для українських 
користувачів. Частково цей недолік компенсується 
тим, що для створення бібліографічного списку згі-
дно українського стандарту користувач може напи-
сати свій стиль за допомогою візуального редакто-
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ра стилів. 
Особливістю Zotero є автоматичне збережен-

ня разом з бібліографією повного тексту статті. 
Zotero зберігає локальну копію джерела, до якої 
можна додавати замітки, теги, підсвічування тек-
сту (тільки для веб-сторінок), а також власні 
метадані. Є функція синхронізації бази даних з сер-
вером, можливо перенесення на інший комп’ютер, 
збереження бібліотеки на переносних носіях. 
Надалі дані можуть бути сформовані у перелік 
літератури, який можна вставити у текстовий ре-
дактор, роздрукувати або зберегти окремим фай-
лом. Поширюється безкоштовно, але пропоноване 
онлайн-сховище Zotero безкоштовно лише на 300 
Мб. 

Серед інших можливостей програми Zotero є 
такі, як створення шкали часу джерел, синхроніза-
ція з сервером, перенесення на інший комп'ютер, 
зберігання бібліотеки на переносних носіях, швид-
кий та розширений пошук, сортування за колекція-
ми, можливість створення «розумних» колекцій - 
колекцій, що автоматично збирають джерела за 
вказаними параметрами розширеного пошуку, мо-
жливість імпорту бази даних з різноманітних дже-
рел/форматів — BibTeX, RIS, RDF, BibIX та інші.  
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Функціональні можливості Zotero 
- дозволяє зручно цитувати джерела в будь-

якому тексті. Для цього потрібно лише перетягну-
ти джерело з Zotero в текст. Zotero самостійно 
оформить його згідно з обраним бібліографічним 
стандартом; 

- при роботі з текстом можна легко оформити 
за потрібною вимогою цитати і кінцеві зноски, 
потрібно тільки вказати сторінку; 

- оформлення процитованих в тексті джерел у 
список літератури. При цьому в будь-який момент 
можна змінити стиль цитування; 

- можна робити спільні папки з колегами при 
колективному процесі роботи над статтею; 

- можна зберігати не тільки бібліографічні 
дані про джерела, але і самі тексти в форматах pdf, 
doc; 

- зберігає зроблені до текстів коментарі; 
- автоматично дублює бібліотеку на свій он-

лайн-сервер, тому доступ до особистої бібліотеки 
можливий з будь-якого комп'ютера з інтернетом. 

Zotero можна встановити, зайшовши на 
zotero.org і натиснувши кнопку "Завантажити" на 
домашній сторінці. Як тільки Firefox встановить 
Zotero й увімкнеться, можна зайти в Zotero, натис-
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нувши на іконку Zotero в правому нижньому кутку 
вікна Firefox. Zotero працює у власній панелі. 

Ключові переваги Zotero - це можливість до-
кладного опису ресурсів, функція автоматичного 
пошуку метаданих для збереження об'єктів, а та-
кож опція генерації бібліографічних списків. 

 
Система управління бібліографічною інфор-

мацією Endnote  
 
 

Офіційна сторінка - 
https://endnote.com/ 

 
Робота з цитатами в тексті, особливо якщо во-

на виконується вручну, забирає багато часу і сил. 
До того ж різні журнали мають різні вимоги до 
оформлення цитат як в тексті, так і в списку літера-
тури. На щастя, існує спосіб цей процес автомати-
зувати і ніколи більше не замислюватися про нуме-
рацію і формат ваших цитат, передоручивши робо-
ту Endnote. 

EndNote Web - програма для авторів, яка до-
зволяє швидко збирати необхідну бібліографічну 
інформацію, формувати власну базу даних щодо 
необхідної тематики або, використовуючи модуль 
Cite While You Write в Microsoft Word, додавати 
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посилання безпосередньо під час написання публі-
кації. 

EndNote ™ - це рішення для управління поси-
ланнями з настільним і онлайн-компонентами. При 
використанні на робочому столі він може назива-
тися «Робочий стіл EndNote» або «EndNote на ро-
бочому столі». При використанні в Інтернеті його 
можна назвати «EndNote онлайн». Користувачі 
EndNote X8 і X9 можуть синхронізувати всі поси-
лання в одній настільній бібліотеці зі своєю он-
лайн-бібліотекою і ділитися всією бібліотекою з 
іншими користувачами EndNote X8 або X9. Їх он-
лайн-бібліотека може містити необмежену кіль-
кість посилань і необмежену кількість вкладень. 

EndNote basic - це більш обмежене рішення 
для управління посиланнями, доступне тільки в Ін-
тернеті. Базові користувачі EndNote можуть ство-
рити онлайн-бібліотеку, що містить не більше 50 
000 посилань і до 2 ГБ вкладень.  

Існує дві версії EndNote basic. Безкоштовна 
версія EndNote basic має 21 стиль і обмежену кіль-
кість фільтрів і файлів підключення. Ця версія до-
ступна всім, і ніяких інших покупок не потрібно. 

Базова версія EndNote, доступна як частина 
Web of Science, містить тисячі стилів, сотні фільт-
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рів і файлів підключення. Ця версія доступна для 
тих, у кого є підписка на Web of Science. 

Під час складання списків літератури для нау-
кометричних баз даних важливо розуміти, що чим 
більше посилання відповідатимуть вимогам бібліо-
графічного оформлення до використаних джерел, 
тим легше їх сприйматиме система. І чим ретельні-
ше автори поставляться до наданої ними інформа-
ції, тим точнішими будуть статистичні та аналітич-
ні дані про них у системі. 

Прикладом роботи з EndNote online є створен-
ня каталогу дослідника за обраною темою. 

І спосіб. Відібрані за ключовим словом у 
WoS, джерела інформації зберігаються в EndNote 
online і, за замовчуванням, потрапляють у теку 
«Unfiled». Для подальшої роботи з інструментом 
необхідно створити нову теку за назвою дослі-
дження. 

II спосіб. Якщо кількість відібраних джерел з 
WoS недостатня, запропонований пошук інформа-
ції за  бажаною темою у каталогах бібліотек світу, 
за допомогою «Online Search» у вкладці «Collect» з 
експортуванням бібліографічних записів до створе-
ного каталогу.  

III спосіб. Розглянута можливість додавання 
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бібліографічних записів за науковою темою влас-
норуч. Для цього необхідно у вкладці «Collect» на-
тиснути «New Reference», заповнити «Bibliographic 
Fields» (Бібліографічні поля) з можливістю дода-
вання будь-якого текстового файлу або зображен-
ня, використовуючи функцію «Attachments» і збе-
регти інформацію. Система автоматично відправ-
ляє записи у теку «Unfiled». 

IV спосіб. Можливість імпортування бібліо-
графічних записів з інших баз даних, наприклад, 
додавання джерел у каталог науковця з Google 
Академії. На сторінці Google Академії у 
«налаштуваннях» обираємо менеджер бібліографії 
EndNote. Здійснюємо відбір інформації за ключо-
вим словом. Під бібліографічним записом користу-
ємось функцією «Імпортувати до EndNote». У 
вкладці «Collect» використовуємо модуль «Import 
References», обираємо завантажені у комп’ютер 
файли з Google Академії. Зі спадаючого меню 
«Import Option» та «То» обираємо «EndNote Im-
port» і потрібну теку, натискаємо «Import». 

Наступний крок роботи з інструментом End-
Note online – оформлення бібліографії та посилань 
у тексті. Використовуємо вкладку «Format», мо-
дуль «Cite While You Write™ Plug-In», завантажує-
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мо і встановлюємо на комп’ютер плагін для Win-
dows, одержуємо вкладку у Microsoft Word, яка дає 
змогу вставляти посилання та автоматично форма-
тувати цитати і бібліографію під час написання або 
редагування статті.  

Кожен журнал має специфічний формат офор-
млення статей, частиною якого є стиль оформлен-
ня списку літератури. Модуль «Bibliography» дає 
можливість формувати такий список за темою до-
слідження в основних міжнародних стилях. Напри-
клад: APA, Harvard, IEEE, MLA, Vancouver, Chi-
cago та ін. За допомогою вкладки «Match» здійсню-
ємо пошук міжнародного журналу для публікації. 
Для цього заповнюємо поля: назва та анотація. 
Протягом декількох секунд буде надано дані JCR, 
інформація про журнал і видавця, що допоможе  
порівняти всі представлені варіанти та подати стат-
тю. 

 

Бібліографічний менеджер Refbase 
 

 

Офіційна сторінка - 
http://www.refbase.org 
 

Система керування бібліографічною інформа-
цією – це електронна система, в якій розміщують, 
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зберігають, обмінюють дані та інформацію, а та-
кож дають змогу дослідникам, науковцям створю-
вати і повторно використовувати бібліографічні 
посилання. Прикладом такої системи э RefBase, 
яка виконує наступні завдання: організовує і збері-
гає особисту/колективну бібліотеку джерел літера-
тури та автоматизовано формує перелік посилань і 
бібліографічні списки. 

RefBase - клієнт-серверна система під керу-
ванням MySQL, може імпортувати і експортувати 
різні стандартні бібліографічні формати, зокрема 
BibTeX, EndNote, RIS, ISI, MODS XML, PubMed, 
Medline, RefWorks OpenOffice, MS Word та Copac. 
Програма може створювати відформатовані перелі-
ки літератури та цитати в LaTeX, RTF, HTML та 
PDF. Система також має розширені функції пошу-
ку і може генерувати RSS-канали з пошукових за-
питів, можуть бути додані посилання з використан-
ням DOI і URL-адрес, а також посилання на файли. 
Програмне забезпечення використовується як з ме-
тою самоархівування, так і для інституційного ар-
хіву, поширюється за ліцензією GNU General Pub-
lic License (GNU GPL чи GPL) і є кросплатформ-
ним. 

Можливості Refbase: 
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- чистий і стандартизований інтерфейс, який 
можна вбудувати в готовий сайт; 

- відмінна сумісність з настільними клієнтами, 
такими як Zotero і EndNote; 

- імпорт та експорт записів BibTeX, EndNote, 
RIS, ISI, MODS XML, PubMed, Medline, RefWorks і 
Copac; 

- може генерувати відформатовані бібліогра-
фії і цитати в LaTeX, RTF, HTML і PDF; 

- пошук - швидкий, простий, просунутий, а 
також потужні опції SQL. Refbase також має роз-
ширені функції пошуку і може генерувати RSS фі-
ди з пошуку; 

- відображення списку в компактному вигляді, 
подробиці записів, цитати, замітки і т.д.; 

- зберігає будь-який пошуковий запит разом з 
поточними параметрами дисплея; 

- автоматичне анонсування по email для знову 
доданих записів; 

- динамічні RSS-канали для недавно доданих і 
відредагованих записів, які відповідають призначе-
ним для користувача запитам; 

- посилання, що використовують Dois і URL-
адреси можна додавати як посилання на файли; 

- Refbase підтримує пошук і отримання через 
URL (Search / Retrieve via URL (SRU)) і веб-сервіс 
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OpenSearch, а також метадані COinS і unAPI. 
 

Додаток для управління бібліографічними 
базами даних KBibTeX 

 
KBibTeX - комплексне середовище для ство-

рення i редагування бiблiографiй у форматi 
BibTEX, призначене для створення власного спис-
ку бібліографічних посилань, бази даних з якої мо-
жна отримати потрібний список літератури, офор-
млений необхідним чином, використовуючи закла-
дений шаблон. KBibTeX надає вам можливiсть ско-
ристатися функцiональними можливостями 
KBibTeX за допомогою графiчного iнтерфейсу, на-
дасть вам простий, безпосереднiй та налаштовува-
ний доступ до локальних бiблiографiй та 
бiблiографiй у iнтернетi з можливiстю поповнення, 
збирання, попереднього перегляду та пошуку. 

Крім створення власних списків, KBibTeX на-
дає можливість відкривати і редагувати сторонні 
bib-файли, а також проводити пошук і додавати но-
ві посилання, використовуючи наукометричні ре-
феративні онлайн-бази даних (онлайн пошук по 
Google Scholar, Springer Link або arXiv). Підтриму-
ється пошук і об'єднання повторюваних записів, 
прив'язка записів до ключових слів, пошук та ін. 
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Дозволяє переглядати локальні ресурси та 
інтернет-документи (зокрема файли PDF та веб-
сторінки), пов’язані із записом BibTeX. 

KBibTeX дозволяє додавати до бібліографіч-
них посилань коментарі, які не передбачені струк-
турою і правилами BibTex, підтримується зміна 
кодування бібліографічних посилань і створення 
посилань на локальні файли. Є можливість попере-
днього перегляду записів в різних форматах 
(BibTeX, RIS, Wikipedia та ін), можна змінити 
стиль попереднього перегляду (використовуючи 
bibtex2html). 

KBibTeX має призначений для користувача 
інтерфейс, який можна частково налаштовувати 
(відключати, переміщувати і редагувати панелі ін-
струментів).  

KBibTeX може виконувати такі завдання: 
- виконувати попередній перегляд і зберігати 

записи бібліографії у різних форматах (початковий 
код (BibTeX), початковий код (RIS), Вікіпедія, 
standard (XML/XSLT), fancy (XML/XSLT) та ab-
stract-only (XML/XSLT)). Доступ до додаткових 
стилів попереднього перегляду можна отримати 
після встановлення програми bibtex2html; 

- імпортувати дані у різноманітних форматах 
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файлів бібліографії, зокрема BibTeX, RIS та ISI 
(слід встановити bibutils) та експортувати дані до 
PDF (потребує встановлення pdflatex), PostScript 
(потребує встановлення latex), RTF (потребує вста-
новлення latex2rtf) та HTML; 

- виконувати пошук даних записів бібліогра-
фії у базах даних у інтернеті (зокрема у Google 
Scholar, ACM, IEEE, arXiv тощо); 

- попередньо переглядати локальні та інтер-
нет-ресурси, зокрема файли PDF, пов’язані із запи-
сом бібліографії BibTeX; 

- шукати і об’єднувати дублікати записів у 
бібліографії; 

- інтегрувати ваші бібліографії з редакторами 
LaTeX, зокрема Kile та LyX; 

- імпортувати дані з вашої бібліотеки Zotero. 
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