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БІБЛІОГРАФІЧНІ МЕНЕДЖЕРИ У РОБОТІ З 

ЕЛЕКТРОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

Кожний науковий та науково-педагогічний працівник публікує 

результати своєї науково-дослідної роботи у спеціалізованих наукових 

журналах, посібниках, монографіях тощо. При цьому, науковцем 

обробляється значна кількість публікацій інших дослідників, які працюють 

у тій же сфері, або суміжних наукових областях. Деякі з цих публікацій, 

потім цитуються та вказуються у списку бібліографії в опублікованих 

результатах наукових досліджень. Для підтримки наукових досліджень 

були створені спеціальні on line програми, які можна використовувати як 

через Інтернет, так і off line, тоді ці системами встановлюються як 

стаціонарні програми та інформація з них не доступна через Інтернет [1]. 

Це так звані бібліографічні менеджери або референс-менеджери, або їх ще 

називають системами управління бібліографічною інформацією. 

Бібліографічні менеджери – програми, розроблені для зберігання 

бібліографічних даних, повних текстів і оформлення посилань та списків 

літератури [2]. За допомогою цих програм можна створювати власні 

колекції публікацій по темі дослідження, складати і систематизувати 

автоматично бібліографічний опис, вставляти цитати, надавати доступ до 

джерел, при роботі над спільним проектом у групі та інші сервіси. Системи 

управління бібліографічною інформацією є безкоштовні та платні (в них 

доступно більше функцій), існує понад 5000 бібліографічних стандартів, з 

якими працюють близько 30 бібліографічних менеджерів [2]. Спільною 

рисою всіх референс-менеджерів є можливість виконувати три основні 

функції: збирати та зберігати інформацію; організовувати її в зручний для 

користування спосіб; виводити в потрібному на даний час форматі [3]. 

Прикладами бібліографічних менеджерів є Mendeley, Citavi, EndNote, 

Zotero, BibTeX, Citavi та інші. 

В електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук 

України (ЕБ НАПН України) існує сервіс імпорту/експорту ресурсів ЕБ 

НАПН України у 15 форматах опису бібліотечних посилань, серед них: 

BibTeX, EndNote, Reference manager та інші формати. Співробітники 

наукових установ Національної академії педагогічних наук України 

завантажують свої та колег результати психолого-педагогічних досліджень 

в ЕБ НАПН України, після чого пошукова система Google Scholar 

автоматично «підтягує» ці ресурси у профіль науковця в системі Google 

Академія, де підраховуються кількість бібліографічних посилань на ці 

ресурси. У свою чергу, зі свого профіля у Google Академії науковець може 



експортувати всі свої публікації, у форматі BibTeX, в систему ORCID, де 

зібрані дані цього науковця: всі варіанти публікацій повного і скороченого 

його імені; назву країни; ключові слова, що характеризують коло його 

наукових інтересів; додаткові Веб-сайти науковця; адреса електронної 

пошти; а також описана біографія, освіта науковця; перераховані місця 

роботи, та роки в яких  він на них працював; фінансування проектів; вказані 

лінки на інші ідентифікатори науковця; та зібрані бібліографічні дані його 

результатів психолого-педагогічних досліджень.  

Користувачі ЕБ НАПН України завдяки сервісу експорту/імпорту 

ресурсів, у форматах опису бібліотечних посилань, можуть експортувати у 

свою колекцію публікацій бібліографічного менеджера ресурси, що 

зберігаються у сховищі ЕБ НАПН України. Це допоможе у науково-

дослідній роботі науковця та скоротить його час при написанні та 

оформленні науково-дослідних результатів для публікації.  
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