
Призначення та роль програмних засобів 
пошуку ознак плагіату у механізмі 
запобігання академічному плагіату



Стереотипи та міфи 

Скриншот з фільму «Матриця» Березень 31, 1999 (USA)Directors: Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 
Producer: Joel Silver, Screenplay: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Немає однієї таблетки від усіх хвороб!

https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=United+States&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiBLEsk83LDbTMspOt9NMyc3LBhFVmXmZJZmKOQklGamJJUWYykFmUmp6Znwdm5KQmFqcqpCSWpAIAUKuP2E8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMInAEoATAP
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=the+matrix+directors&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMtISy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RQANl6C4JAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQ6BMInwEoADAQ
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Lana+Wachowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiArGM86pSTEu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAhfvHyzAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIoAEoATAQ
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Lilly+Wachowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiArGM86pSTDO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEApwVmRDAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIoQEoAjAQ
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Lilly+Wachowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiArGM86pSTDO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEApwVmRDAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIoQEoAjAQ
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=the+matrix+producer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMtISy0620k_LzMkFE1YFRfkppcmpRQAhDVQxJAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQ6BMIpAEoADAR
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Joel+Silver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiBLGMs0uyCrXEspOt9NMyc3LBhFVBUX5KaXJqEQCltuRRLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIpQEoATAR
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Joel+Silver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiBLGMs0uyCrXEspOt9NMyc3LBhFVBUX5KaXJqEQCltuRRLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIpQEoATAR
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=the+matrix+screenplay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMtKSyE620k_LzMkFE1bFyUWpqXkFOYmVABgLZDomAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQ6BMIqwEoADAT
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Lana+Wachowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiArGM86pSTEu0JLKTrfTTMnNywYRVcXJRampeQU5iJQBPRzqNMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIrAEoATAT
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Lilly+Wachowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiArGM86pSTDO0JLKTrfTTMnNywYRVcXJRampeQU5iJQDVUY1wMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIrQEoAjAT
https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1366&bih=599&q=Lilly+Wachowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-uMlLiArGM86pSTDO0JLKTrfTTMnNywYRVcXJRampeQU5iJQDVUY1wMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisz-7ggM3RAhXIC5oKHVjBAJgQmxMIrQEoAjAT


Стереотипи та міфи 

1. Безкоштовні сховища фотографій в мережі інтернет
 

Немає секретної кімнати із супер програмним 
забезпечення на супер потужному ПК для 

визначення унікальності роботи!



1. Безкоштовні сховища фотографій в мережі інтернет
 

Антиплагіатні системи не виявляють плагіат

Стереотипи та міфи 



Стаття 42 Закону України «Про освіту» визначає 

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або 
повністю) наукових (творчих) результатів, 
отриманих іншими особами, як результатів 
власного дослідження (творчості), та/або 
відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 
творів мистецтва) інших авторів без зазначення 
авторства.

Академічний плагіат



Плагіат (plagiarism) – академічна поведінка, яка 
характеризується такими п’ятьма кумулятивними 
ознаками:
“коли певна особа (1) використовує слова, ідеї чи 
результати праці, (2) що належать іншому визначеному 
джерелу чи людині (3) без вказування посилання на 
джерело, з якого вона була запозичена (4) у ситуації, в 
якій правомірно очікується вказування авторства 
оригіналу (5) з метою отримати певну користь, пошану, 
вигоду, які не обов’язково мають бути грошового 
характеру”.
Fishman T. (2009). “We know it when we see it” is not good enough: toward a standard 
definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright. 4th Asia Pacific 
Conference on Educational Integrity (4APCEI).28–30 September 2009, University of 
Wollongong NSW Australia, – 2010, p.1-4. Available at: 
http://ro.uow.edu.au/apcei/09/papers/37/
Переклад Володимир Сацик: http://www.saiup.org.ua/novyny/akademichna-
dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/

Академічний плагіат

http://ro.uow.edu.au/apcei/09/papers/37/


Вирізняють такі основні різновиди плагіату:
- дослівне запозичення текстових або інших фрагментів 
без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело;
- перефразування тексту джерела у формі, що є 
близькою до оригінального тексту, або наведення 
узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного 
джерела без посилання на це джерело;
- подання робіт (дисертацій, монографій, навчальних 
посібників, статей, тез, звітів, контрольних, 
розрахункових, курсових, дипломних та магістерських 
робіт, есеїв, рефератів тощо) виконаних на замовлення 
іншими особами як власних, в т.ч. робіт справжні автори 
яких надали згоду на таке використання.
В. Бахрушин. АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ І САМОПЛАГІАТ В НАУЦІ ТА ВИЩІЙ ОСВІТІ: 
НОРМАТИВНА БАЗА І СВІТОВИЙ ДОСВІД http://education-ua.org/ua/articles/1128-
akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-
dosvid

Академічний плагіат



Призначення систем пошуку ознак плагіату 

Системи для перевірки текстів на ознаки 
плагіату (антиплагіатні системи, сервіси) – це 
програмно-апаратні комплекси (системи, сервіси) 
для порівняльного аналізу текстових документів 
на наявність запозичень порівняно із текстами 
розміщеними в мережі Інтернет та інших базах 
даних робіт, які використовує комплекс.
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Результатом роботи антиплагіатних систем є звіт, 
що містить інформацію щодо наявності текстових 
збігів порівняно із базами робіт, які 
використовувались для порівняння, який може 
бути використаний для подальшого аналізу збігів 
експертами, що оцінюють роботу.

Призначення систем пошуку ознак плагіату 



Навіщо потрібні?

Такі системи (сервіси) це як один із факторів 
запобігання плагіату, контролю, виявленню 
запозичень/схожості/ідентичності.

Тільки синергія людини-
експерта і програмного 
забезпечення може дати дійсно 
якісні результати! 

1. Безкоштовні сховища фотографій в мережі інтернет

Призначення систем пошуку ознак плагіату 



Допомога у аналізі та перевірці!

за рахунок:
- пошуку схожостей/ідентичностей/текстових запозичень або 
ознак плагіату чи можливого приховування текстових 
запозичень;
- автоматизації процесу перевірки;
- легкого, зручного та інформативного інтерфейсу;
- швидкості та якості перевірки;
- перевірки по максимальній кількості баз, репозитаріїв, 
пошукового інтернет індексу;
- виявлення найбільш розповсюдженних технік приховування 
текстових запозичень (заміна літер та символів іншими 
алфавітами, підстановка прихованих символів та ін); 
- автоматичної робота по визначенню цитування та посилань; 
- можливості роботи із різними мовами;
- роботи із багатьма текстовими форматами та інші.

Призначення систем пошуку ознак плагіату 



Призначення систем пошуку ознак плагіату 

Приклади антиплагіатних систем:

-Turnitin (США)
-Unicheck (Україна)
-Urkund (Швеція)

-PlagScan (Німеччина)
-Vericite (США)

-Strikeplagiarism (Польща)
-Anti-plagiarism (Україна)

- та інші (Plagium, Copyscape, Grammarly…)



Призначення систем пошуку ознак плагіату 

Порівняльна характеристика сервісів з пошуку ознак плагіату. (Академічна 
доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед 
молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. 
О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – с. 55-57)

 Функція, модуль, можливість Unicheck Turnitin Urkund

Автономний (stand-alone) 
інтерфейс для освітніх закладів 

Ѵ Ѵ Ѵ

Співпраця з комерційними 
видавництвами

- Ѵ
iThenticate

Ѵ
з швед.  видав.

Інтеграція з основними LMS Ѵ Ѵ Ѵ

Сканування проти бібліотеки 
користувача

Ѵ - -

Завантаження файлів *.zip  Ѵ Ѵ -

Завантаження з хмарних сховищ Ѵ Ѵ -

Середня швидкість (сек/стор) 10 10 10

Режим порівняння Doc vs Doc Ѵ - -

Налаштування чутливості пошуку Ѵ (2 опції) Ѵ (1 опція) -

Виявлення цитат у тексті Ѵ Ѵ -

Можливість повторної перевірки Ѵ (ч/з LTI, всі LMS) Ѵ - (немає інф-ї)



Команда та компанія 

українські розробники

наша команда - це більш ніж 30 технічних 
спеціалістів та вчених

успішне впровадження розробок компанії в 
США та країнах ЄС

інноваційні розробки (сервіс визначення 
авторства EMMA та ін)

соціальна відповідальність компанії та соціальні 
проекти



Місія та партнери 
Місія Unicheck — підвищити якість освіти в Україні за 

рахунок впровадження принципів академічної 
доброчесності в університетську культуру та покращення 

академічної мотивації студентів та викладачів

Плідна співпраця з Американськими радами з 
міжнародної освіти та Проектом сприяння академічній 
доброчесності в Україні
Участь у розробці навчальних матеріалів та довідників з 
академічної доброчесності

Меморандум про співпрацю з Міністерством освіти та науки 
України

Загалом близько 1 000 000 користувачів по всьому світу



Місія та партнери 
В Україні Unicheck уже успішно співпрацює із більше, ніж 90 ЗВО та науковими 

установами

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний університет «Львівська політехніка»

Сумський державний університет

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Український Католицький Університет

Університет державної фіскальної служби України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний авіаційний університет

Національний університет харчових технологій



Сервіс уже успішно працює в ряді закордонних 
університетів та шкіл (більше 350: США, Іспанія, Бельгія, 
Нідерланди, Індія, Латинська Америка, Австралія та інші), 

серед них:

Connections Education® Pearson (США)

Universidad Rey Juan Carlos (Іспанія)

University of Tennessee (США)

Universidad Complutense de Madrid (Іспанія)

Місія та партнери 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Простота в роботі



Простий у користуванні інтерфейс



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Вилучення цитат та посилань



Завантаження звіту



 

Дякую за увагу!



Тел: +38 073 380 5987 
E-mail: a.sidliarenko@unicheck.com
Андрій Сідляренко
Директор ТОВ Антиплагіат 

       Сайт: https://unicheck.com
      FB: https://www.facebook.com/UnicheckUa/

Контакти
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