
 

ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ 

 

Київським національним лінгвістичним університетом 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. З повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись 

за посиланням: https://unicheck.com/uk-ua 

 

БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ  

НА УНІКАЛЬНІСТЬ: 

 

Безкоштовна онлайн-платформа Unicheck дозволяє перевіряти тексти 

обсягом від 30 до 200 слів на плагіат або, застосовуючи програмне 

забезпечення, інтегруватися в електронні платформи закладів освіти, 

зокрема  Google Classroom, Moodle тощо. 

 

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. 

 

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

інтернетсистема, 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.  

Зручним у використанні для перевірки текстів на плагіат є безкоштовний 

сервіс Edu-Birde. У відповідне вікно слід скопіювати частину або повний текст 

документа та натиснути кнопку «перевірити». 

 

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

українськомовного, 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. 
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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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