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Mendeley
HTTPS://WWW.MENDELEY.COM

Mendeley — безкоштовне програмне забезпечення для керування

бібліографічною інформацією, яке дає змогу зберігати та переглядати

дослідницькі праці у форматі PDF. Також це є соціальна мережа для

вчених.



 https://www.mendeley.com

На головній сторінці сайту Mendeley натискаємо на віконце Create a free account.



Вказуємо свою електронну

пошту та натискаємо

"Continue"

Створення власного профілю



Заповніть поля (Given name - ім'я,

Family name - прізвище, Create

password - придумайте пароль) і

натисніть "Register "

Створення власного профілю



Після натискання кнопки "Register"

з’явиться рядок з написом "Ви

зареєстровані". Тепер Ви можете

увійти в систему для всіх продуктів

Elsevier.

Натискаємо "Continue to Mendeley"

Створення власного профілю



Вказуємо зі списку ким Ви

працюєте і в якій області. Не

забудьте перевірити щоб синій

квадратик був поруч з написом

Make profile public (зробити мій

профіль загальнодоступним) і

натискаємо "Continue to Mendeley"

Створення власного профілю



На пошту, яку Ви вказали, приходить

лист-підтвердження, з проханням

перейти за посиланням.

Натискаємо "Confirm e-mail" або на

посилання у листі.

Створення власного профілю



Створення власного профілю

Відкривається власний профіль,

встановлюємо фотографію.

Ліворуч від фотографії налаштування:

 Вказуємо вчений ступінь;

 Додаємо історію освіти, наукові

інтереси, професійний досвід;

 Додаємо заклад, в якому працюємо;

 Імпортуємо роботи зі Scopus;

 Вказуємо свій номер ORCID.



Установка модуля на комп'ютер

Для зручності можна встановити програму Mendeley на комп'ютер. Для цього в розділі Feed

(забезпечення) вибираємо "Download Desktop App" (встановити додаток на комп'ютер)



Установка модуля на комп'ютер

Після закінчення установки

з'являється віконце, де

потрібно ввести раніше

зазначені (для створення

профілю) пошту і пароль.

Натискаємо "Sign In"



Установка модуля на комп'ютер

Відкривається домашній

профіль Mendeley. Доступ до

нього можна здійснити і

віддалено, встановивши його

на будь-якому комп'ютері

(через логін і пароль).

Вікно пропонує встановити

додаток для Word, для

простоти складання списку

використаних джерел

літератури за вимогами

журналів



Установка модуля на комп'ютер

Натискаємо "Install Now" у

спливаючому вікні після

установки Mendeley.

Установка відбувається

автоматично



Установка доповнення для браузера

Також можна встановити для

браузера додатковий значок, який

прискорить збереження

вподобаних робіт.

На сайті натискаємо Mendeley

Web Importer "Install Chrome

browser extension".

Браузер запитує дозвіл на

установку доповнення і проходить

автоматичне завантаження



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

На панелі з

розширеннями

з’явиться значок

“Mendeley"



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

Перш ніж зберігати

обрані статті у

“Mendeley",

необхідно створити у

бібліотеці папки для

цих публікацій.



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

Пошук статей можна

здійснювати в онлайн

бібліотеці “Mendeley".

Для цього заходите у

свій профіль у

“Mendeley" (через логін і

пароль) і в рядок пошуку

вписуєте ключове слово,

або фрагмент назви

статті, за яким буде

здійснюватися пошук.



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

Відповідно до

Вашого запиту в

онлайн бібліотеці

“Mendeley“ з’явиться

перелік публікацій,

серед яких Ви

можете обрати ті, які

Вас цікавлять.



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

Для цього необхідно

натиснути значок

“Mendeley“ на панелі

закладок у браузері. У

випадаючому списку

можна обрати

публікації, які Ви

плануєте зберегти у

своїй бібліотеці.



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

Поруч зі значком

“Add“ вказуємо

папку, в яку буде

збережено обрані

Вами публікації.



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley

Щоб бібліографія

обраних публікацій

відобразилася

у бібліотеці

“Mendeley Desktop“,

необхідно здійснити

синхронізацію між

Вашою бібліотекою і

“Mendeley Web“.



Додавання літератури у бібліотеку з Mendeley



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)

Пошук публікацій

можна здійснювати

також на ресурсі

“ScienceDirect“,

використовуючи

ключові слова, імена

авторів, назви

журналів чи книг тощо.



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)

Після введення

ключового слова у

рядок пошуку

“ScienceDirect“,

з’являється перелік

публікацій, в яких

зустрічається цей

термін.



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)

Схема збереження

обраної публікації у

Вашу бібліотеку є

подібною до тієї, яку

виконували під час

роботи з пошуком

статей в онлайн

бібліотеці “Medeley“.



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)

Знову здійснюємо

синхронізацію між

Вашою бібліотекою в

“Mendeley Desktop” і

“Mendeley Web“.



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)

Для того, щоб PDF-файл

статті став доступним

для перегляду в

“Mendeley Desktop”

необхідно натиснути

позначку

“Завантаження”,

розміщену відразу біля

прізища автора

публікації .



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)



Додавання літератури з ScienceDirect (Elsevier)



Перш ніж вставити

посилання на

джерела в текст,

необхідно обрати

стиль оформлення

бібліографічних даних

цього джерела.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Для додавання

посилань на

літературні джерела

при роботі у документі

MS Word, переходимо

на вкладку “Citation" та

тиснемо кнопку “Insert

Citation“ зі значком

Mendeley.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



У вікні програми

з’явиться пошуковий

рядок, в якому можна

ввести ключове слово з

назви статті або

прізвище автора.

Після натискання

кнопки “OK”,

посилання з’явиться у

тексті.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Якщо потрібно вказати

кілька джерел в одному

посиланні, то у

пошуковому рядку

необхідно по черзі

вказувати авторів

публікацій.

Після натискання кнопки

“OK” посилання

з’явиться у тексті.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word

Щоб додати

бібліографію в кінці

Вашої наукової праці

(статті, монографії,

огляду, дисертації та

ін.) ставимо курсор у

місце, куди треба

вставити бібліографію,

тиснемо на кнопку

“Insert Bibliography"



Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word

Щоб змінити стиль

цитування у Вашому

науковому тексті,

необхідно виділити

увесь текст, натиснути

клавішею миші

випадаючий список

“Style" та обрати стиль

цитування, який Вам

потрібно.



Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Робота з джерелами в Mendeley

У бібліотеці “Mendeley"

також можна вносити

бібліографічні дані

вручну. Для цього

обираємо “File", з

випадаючого списку -

“Add Entry Manually".



Робота з джерелами в Mendeley

У вікні програми

з’являється пустий

запис, для якого слід

вручну ввести

значення відповідних

полів.



Робота з джерелами в Mendeley



Сподіваюся, що цього керівництва буде цілком

достатньо для того, щоб розпочати освоєння

Mendeley, і я щиро радітиму, якщо воно буде

корисним для вас!


