
ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ 
 

Відділом моніторингу якості освіти Уманського національного 

університету садівництва за допомогою засобів сервісу перевірки на плагіат 

Unicheck проводиться перевірка наукових текстів і академічних робіт на 

виявлення текстових збігів / ідентичності / схожості.  

Unicheck ― онлайн-інструмент для швидкої перевірки наукових текстів на 

плагіат. Сервіс виконує швидку перевірку по інтернет, а також по базах наукових 

робіт університетів чи репозитаріїв. Працює із різними форматами тексту, з 

необмеженою кількістю користувачів одночасно. Здіснюючи пошук на плагіат 

протягом декількох секунд, програма забезпечує найбільш точні результати в 

режимі реального часу. З повним описом можливостей сервісу можна 

ознайомитись за посиланням: https://unicheck.com/uk-ua/plagiarism-check-for-k-

12-and-higher-education 

 

 

БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА 

УНІКАЛЬНІСТЬ: 

Advego Plagiatus https://advego.com/plagiatus/ – одна із найшвидших програм для 

перевірки наукових текстів на унікальність. Для перевірки текст копіюють 

у вікно з програмою і натискають кнопку перевірки, інтернет-сайти, де 

знайдено текстові збіги відображатимуться у нижньому вікні програми. 

Etxt Antiplagiat https://www.etxt.ru/antiplagiat/ – програма аналогічна  Advego 

Plagiatus, але текст перевіряється довше і більш ретельно. Тому у цій 

програмі відсоток унікальності буде нижчим, ніж у інших сервісах. 

 

 

БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА 

УНІКАЛЬНІСТЬ: 

Antiplagiat https://www.antiplagiat.ru/ – корисний для студентів і аспірантів. Цей 

онлайн-сервіс використовувати для будь-якої початкової перевірки тексту 

на унікальність, але отримані результати варто підкріпити перевіркою 

унікальності в інших системах. Без реєстрації можна перевіряти за раз до 

5000 символів. 

 

Content-watch https://content-watch.ru/text/  – онлайн-сервіс, який при перевірці 

унікальності використовує власний алгоритм пошуку в Інтернеті. 

Реєструватися для перевірки на сайті не потрібно. На основі 

запропонованих варіантів підраховується загальна унікальність тексту у 

відсотках, а також унікальність щодо кожної знайденої сторінки із збігами. 

Є можливість подивитися, які частини тексту були знайдені на кожній з 

проаналізованих сторінок. Існує відмінна можливість ігнорувати певний 

сайт. До обмежень відноситься довжина тексту до 3000 символів 

(розширюється до 10.000 символів після реєстрації); до 5 запитів в день на 

одного користувача (20 після реєстрації). 
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Text.ru  https://text.ru/ – сервіс здійснює перевірку на плагіат онлайн за 

алгоритмом, який дозволяє захищати від неякісного рерайта зі зміною 

кожного п'ятого чи четвертого слова (в текстах, написаних так само, буде 

виявлений високий відсоток збігів з першоджерелом); також він виявляє 

просту перестановку слів, фраз і пропозицій місцями; не допоможе і зміна 

відмінків, часів та інших граматичних категорій слова; не зіграє ролі 

додавання у вихідну пропозицію нових слів. Це – найкраще з того, що 

можуть запропонувати онлайн сервіси. Безкоштовна онлайн перевірка 

тексту, реєструватися не потрібно. Працює дуже спритно, після перевірки 

надає звіт з відсотком унікальності, числом знаків з проблемами і без них. 

 

StrikePlagiarism.com https://strikeplagiarism.com/uk/ – антиплагіатна інтернет-

система, яка автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи 

простий і зручний для користування інтерфейс. Документи можна 

завантажувати у багатьох популярних форматах (DOC, ODT, TXT, PDF), 

відсутні обмеження на обсяг документу. Текст порівнюється з ресурсами 

інтернету та базою даних системи. 

 

PlagiarismCheck    https://plagiarismcheck.org/ –  антиплагіатна інтернет-система, 

розроблена в 2011 році і з того часу обслуговувала понад 77 000 

користувачів з 72 країн світу. 

 

Copyscape https://www.copyscape.com/ –  відмінний сервіс для перевірки як 

російськомовного, так і англомовного контенту. Працює дуже швидко. 

Однак, просто перевірити щойно написаний текст у вас не вийде – потрібно 

ввести посилання на сторінку в мережі, де він розміщений. Дана особливість 

часом зводить нанівець всі переваги роботи сервісу. Також має обмеження 

за кількістю перевірок в безкоштовній версії. 

 

 

10 КОРИСНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ АНГЛОМОВНИХ 

ПЕРШОДЖЕРЕЛ НА ПЛАГІАТ: 

1. http://www.plagtracker.com 

2. http://www.scanmyessay.com 

3. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php 

4. http://plagiarismdetector.net 

5. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc 

6. http://www.duplichecker.com 

7. http://www.paperrater.com 

8. http://plagiarisma.net 

9. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php 

10. http://www.plagium.com 
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