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Системи виявлення 
академічного плагіату та 
збігів у наукових текстах  



www.unicheck.com 

Академічна доброчесність 

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 

ЗУ Про освіту, ст 42 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n613 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n613
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n613
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n613


Як сучасні сервіси 

визначають ознаки плагіату 



www.unicheck.com 

Процес перевірки плагіату 
Автоматизований, точний, інтуїтивно зрозумілий 

Завантажуйте 

файли у всіх 

стандартних 

форматах 

Завантаження 

Система автоматично 

перевіряє документ зі 

швидкістю 20 секунд на 

сторінку 

Сканування та 

перевірка 

Кожен звіт чітко показує 

ознаки плагіату та точне 

джерело збігів 

Автоматичне 

формування онлайн-

звіту 

PDF-звіт, який можна 

роздрукувати, для 

викладача та студента з 

детальною інформацією 

Результат перевірки  



www.unicheck.com 

Висока точність перевірки 
Ви можете довіряти звіту Unicheck 

Кожен документ порівнюється із 

40+ мільярдами веб-сторінок з 

інтернету 

40+ Мільярдів 



www.unicheck.com 

Пошук у режимі реального часу 

Найсвіжіша база даних у світі 

Наша технологія постійно перевіряє всю мережу 

інтернет на наявність нового вмісту. 

Інформація, яку було опубліковано протягом 10 

хв. потрапляє до наших пошукових індексів та 

визначається як збіг моментально. 

Жоден сервіс не має такої технології в режимі 

реального часу. 

Пошук у режимі реального часу 



www.unicheck.com 

Тримаємо руку на пульсі  
Відрізняємо та визначаємо текстові модифікації 

Прихований текст 

Пошук тексту будь-якого кольору  

Визначення вставок з нетиповими символами 

Спеціальні символи 

Пошук спеціально доданих шарів 

Багатошаровість 

Визначення об’єктів, які не стосуються 

тексту 

Приховані об’єкти 



www.unicheck.com 

Звіт 
Інтуїтивно зрозумілий набір інструментів 

Усі збіги виділені помаранчевим 

кольором.  

Зручний перегляд збігів 

Є можливість вилучення окремих джерел 

Вилучення джерел 

Легко залишити коментарі у звіті 

Кометнарі 

Звіт залишає оригінальне форматування та 

стиль 

Оригінальне форматування 

Unicheck визначає текстові модифікації, 

приховані символи, спеціальні вставки тощо 

Виявлення модифікацій 



Ми допомагаємо 
викладачам попереджати 
академічний плагіат 



www.unicheck.com 

Секретний інгредієнт 
Чому нас обирають 

Unicheck робить 

роботу викладачів 

простішою та 

інноваційнішою 

Швидкий робочий процес 

Викладачі та студенти відразу 

розуміють, як користуватися 

сервісом 

Інтуїтивний інтерфейс 

Документи скануються 

з надзвичайною 

швидкістю - 20 секунд 

на сторінку 

Найшвидші в світі 

Найкращий сервіс 
для закладів освіти 

Unicheck - сервіс, який обирають 

найкращі заклади освіти України 

*https://osvita.ua/vnz/rating/64884/ 
Міжуніверситетська перевірка 

Роботи можна порівнювати з 

текстовими документами 

інших закладів освіти 

https://osvita.ua/vnz/rating/64884/


www.unicheck.com 

Ми забезпечуємо підтримку 
Наша робота допомогти вам стати успішними 

Академічна доброчесність 

є ключовим результатом 

для наших клієнтів.  

Ми доступні 24/7, щоб 

підтримати вас 

24/7/365 підтримка 

99.5% часу система 

працює без затримок у 

користуванні 

Безперебійна робота 

Наша команда допоможе  

вам інтегрувати систему 

в освітній процес 

 

 

Легке впровадження 



www.unicheck.com 

Підтримка та час роботи 
Наша мета - 100% задоволених користувачів 

Безпека 
Ми серйозно ставимося до безпеки 

даних. Усі роботи зберігаються в акаунті 

користувача.  

Доступ до файлів має лише власник 

облікового запису 

Роботи 

зберігаються у  

акаунті ЗВО 

Онлайн-підтримка 

Безперервна 

підтримка 

24/7/365 

Система 

доступна для 

користування 

99.5% 

Підтримка 

працює у 

реальному часі 

Конфіденційність 



www.unicheck.com 

Безліч можливостей 
Ми працюємо із різними форматами і системами 

Докумети легко шукати у 

кабінеті користувача за  

назвою файлу чи 

прізвищем студента  

Пошук у акаунті 

PDF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PPT, PPTX, ODT, 

ODS, ODP, RTF, PAGES, 

TXT, HTM, HTML, ZIP та 

інші 

Формати  

Легка інтеграція до будь-

якої системи управління 

навчанням (LMS) 

Системи управління 

навчанням 



LMS системи та інтеграція 
з Unicheck 



Можливості LMS для викладачів  

Завантаження 

навчальних матеріалів 

Завантаження лекцій, 

таблиць, відео- та фото- 

матеріалів 

 

Надання доступу 

студентам до необхідної 

інформації 

 

Перевірка знань студентів 

Створення онлайн опитування  

та тестів  

Отримання результатів та 

комунікація зі студентами 

Дистанційне оцінювання та 

завантаження звітів та 

статистики 

 

Зворотній зв’язок зі студентами 

 

Переваги використання LMS у навчальному процесі  



Можливості LMS для студентів 

Корисна інформація 

Журнал успішності, 

інформація про викладачів, 

розклад та ін. 

Навчальні матеріали та 

складання іспиту 

Дистанційне ознайомлення з 

лекціями, методичними 

матеріалами  

 

Можливість здачі роботи 

онлайн 

Отримання результатів 

Отримання результатів та 

коментарів від викладача 

онлайн 

 

Можливість перездачі 

завдання  

Переваги використання LMS під час навчання 



Економія часу та паперу 

Автоматична перевірка 
студентських робіт 

Переваги інтеграції LMS та антиплагіатного сервісу 

Матеріали завжди доступні 

онлайн 

Самостійне завантаження 
робіт студентами 



Кроки для вдосконалення  

Впровадження LMS у 

закладі  

Інтеграція LMS з 

антиплагіатним сервісом 
Модернізація 

навчального процесу 















Чудовий сервіс з 

інтуїтивним інтерфейсом, 

щоб допомогти 

викладачам звільнити час 

для наукової праці 
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Екскурсія акаунтом 
Зручний та зрозумілий інтерфейс 

 

Види акаунтів сервісу розроблені з 

урахуванням особливостей 

користувачів 

Персональний акаунт 



www.unicheck.com 

Бібліотека користувача 
Повноцінний доступ до файлів та наскрізний пошук 

 

Надзвичайно простий перегляд 

робіт та звітів  

Усе під рукою 



www.unicheck.com 

Налаштування 
Ми постійно оновлюємо та вдосконалюємо зручність користування  

 

Простота внутрішніх налаштувань 

дає широкі можливості 

використання системи 

 

 

 

Індивідуальні налаштування 



www.unicheck.com 

Unicheck в цифрах 
Наша база користувачів щодня зростає 

170 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

68 
КРАЇН 

1.7M 
СТУДЕНТІВ 
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Наші клієнти 



Зв’язок з нами 

Андрій Сідляренко 
 
 

a.sidliarenko@unicheck.com 

UNICHECK.COM 

@UnicheckUA 


