
 

Mendeley це система управління бібліографічною інформацією, має підключення до 

міжнародної соціальної мережі вчених. 

Mendeley є продуктом компанії Elsevier. Цей системний продукт дозволяє підвищити 

ефективність наукової праці та публіцистичної діяльності вчених. Програму було розроблено 

аспірантами з Німеччини, які вирішили полегшити свою підготовку до захисту дисертацій, 

створивши бібліографічного помічника. Пізніше програму придбала компанія Elsevier. 

Зараз в Mendeley зареєстровано понад 3 млн користувачів, які опублікували понад 400 млн 

статей. 

Програма є доступною для встановлення з можливістю безкоштовного користування. Ця 

версія потребує реєстрації: https://www.mendeley.com/ 

Існує також преміум-версія. Така версія платна, з розширеними можливостями. 

Програма Mendeley дозволяє імпортувати документи та дослідницькі проекти з зовнішніх веб-

сайтів, створювати бібліотеки публікацій, витягати метадані з документів PDF, резервне копіювання 

та синхронізація на декількох комп’ютерах і з особистою on-line реєстрацією, за допомогою 

вбудованого пристрою переглядати документи PDF, створювати групи та співпрацювати в них, 

відстежувати популярні статті та нові дослідження за темою, що цікавить. 

1. Створення та організація бібліотеки, імпорт документів до бібліотеки. 

Завантаживши програму на власний комп’ютер і запустивши її, ви відкриваєте інтерфейс з 

полями та іконками для взаємодії з програмою. Для започаткування власної бібліотеки слід створити 

папку або декілька папок, які будуть зберігатись в загальній папці з назвою All Documents. Папка All 

Documents знаходиться у лівому полі у каталозі My Library. До створеної папки ви можете додавати 

документи за темою, над якою працюєте. 

 

Завантажувати публікації можливо різними способами: 

з власного комп’ютера 

https://www.mendeley.com/


 

за допомогою менеджера посилань у Mendeley 

 

з внутрішнього каталогу Mendeley 

 

за допомогою Web Importer. Якщо обрана публікація має повний текст, то є можливість 

завантажити версію PDF 

 

2. Управління бібліотекою. 

Mendeley надає можливість управляти своєю бібліотекою. Є можливість пошуку документа у 

бібліотеці. Можна сортувати файли за любим стовбцем. Документи можна розподілити по папках за 



темами, можна зробити помітки і відокремити прочитані від непрочитаних (позначка зеленого 

кольору). Можна відокремити улюблені файли, до яких Ви часто звертаєтесь — винести їх за 

допомогою «зірочок» до папки Favorites. 

 

Найбільша цінність програми в тому, що вона «виймає» бібліографічні дані з PDF-файлів і 

використовує їх при цитуванні та укладанні бібліографічних списків до Ваших публікацій. 

Якщо Ви використовуєте друковані публікації або публікації, що не мають PDF-версії, тоді 

бібліографічні дані необхідно додати вручну. 

 

Бібліографічні дані для публікацій у PDF можна редагувати вручну, а також додавати відсутні 

елементи. 

 

Такий елемент, як DOI, дуже важливий для пошуку метаданих в інтернеті. 

3. Синхронізація файлів. 

Mendeley надає в користування декілька гігабайтів віртуального простору, де можна зберігати 

і опрацьовувати файли. Синхронізація дозволяє мати доступ і до файлів з цього простору, і до 

файлів, які зберігаються на вашому робочому комп’ютері. А також дає можливість працювати з 

документами, не маючи доступу до комп’ютера. Оскілки об’єм вебпростору обмежений, не 

обов’язково синхронізувати всі фали. Синхронізувати можна окремі папки або бібліографічні записи, 



якщо Ви маєте бажання з ними попрацювати. Синхронізація здійснюється автоматично. Але для 

прискорення дії можна синхронізувати вручну. 

 

4. Організація файлів. 

За допомогою підпункту Options в пункті головного меню Tools, що знаходиться на панелі 

інструментів, можна ефективно укласти список файлів, який Mendeley обробив, витягши 

бібліографічні дані. Також є можливість укласти ієрархічну систему файлів у папках та підпапках. 

Наприклад, до папки під прізвищем автора можна покласти папки або файли с назвами його праць, 

вибудувавши їх за хронологією. 

 

Навіть після видалення програми Mendeley така побудова зберігається на Вашому комп’ютері. 

5. Робота з текстами публікацій. 

Записи з PDF можна читати в інтерфейсі Mendeley. Є можливість відкривати декілька 

документів для читання. А також робити нотатки під час читання. 

Mendeley запам’ятовує те місце, де Ви закінчили читати, і при наступному відкритті з’явиться 

саме це місце. 

 



6. Робота з посиланнями та бібліографією. 

Mendeley надає можливість в пункті головного меню Tools встановити plug-in для текстового 

редактора у Microsoft Office. 

 

У розділі Посилання з’являються кнопки, при натисканні на них можна вставити посилання 

для цитати з Вашої бібліотеки. При введенні прізвища автора у полі пошуку програма автоматично 

вибирає зі списку документів бібліотеки необхідні, потім вставляє до тексту метадані в вигляді 

посилання. Є можливість відредагувати посилання, додавши сторінковий інтервал при необхідності.  

 

Можна обрати бібліографічний стиль для укладання списку літератури для Вашої публікації. 

Якщо Ви плануєте подати свою публікацію до журналу з вимогами іншого стилю, Вам достатньо 

обрати необхідний з переліку стилів. Якщо необхідний Вам стиль відсутній у переліку, то є 

можливість завантажити більше стилів з системи CSL (через Internet). Пропонується більше 6 000 

стилів, з яких Ви можете обрати необхідні Вам. 

 



Для пошуку стилю певного журналу достатньо ввести назву журналу у полі пошуку. Він 

з’явиться автоматично. Якщо Ви не знайшли необхідний стиль, Ви можете обрати близький до 

необхідного, завантажити його, надавши йому свою назву і використовувати. Є можливість 

розробити новий власний стиль. 

 

7. Співпраця з іншими авторами, створення дослідницьких груп. 

Соціальна частина Mendeley дає можливість встановлення контакту з колегами, пошуку 

однодумців, з якими можна спілкуватись на цікаву Вам тему, здійснювати обмін ідеями, думками, 

досягненнями тощо. 

 

Можна створити групу для розробки обраної Вами теми. Групи є відкриті та закриті. До 

відкритих груп мають доступ усі бажаючі, групи доступні як через Mendeley, так і через пошукові 

системи. Любий користувач має можливість зайти до групи, залишити коментар. Повідомлення груп 

закритого характеру можна читати усім бажаючим, але залишити свій коментар можна тільки за 

запрошенням творців групи. Є групи зовсім закриті, результати праці яких доступні тільки їх 

власникам. У користувача є можливість брати участь в багатьох групах, а створити він може тільки 

одну. 



 

При взаємодії з групами користувач може бачити статті за темами, статистику використання 

контенту на своєму рівні. 

Всі оновлення з груп з’являються в додатку на Desktop. 

 

8. Для просування своїх досягнень є необхідним зареєструвати свій профіль у Mendeley, 

розміщувати свої публікації. Розмістити свої публікації можна, використовуючи папку My 

publications у Desktop. 

 

9. Mendeley було розроблено з урахуванням уподобань користувачів. Користувачі мають 

можливість вносити пропозиції щодо покращення роботи системи. 

Mendeley пропонує такі можливості для користувачів: 

Mendeley Data — зберігання наукових даних у базі Mendeley Data з метаданими та керування 

настройками цих даних, 

Hivebench — фіксування досліджень у лабораторній книзі Hivebench та подальше 

завантаження до Mendeley Data, 



Mendeley Careers — пошук вакансій у науковій сфері, 

Mendeley Funding — пошук грантів. 

Для того, щоб краще дізнатись про переваги програми, пропоную почати користуватись 

Mendeley! 
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