
Впровадження технічних засобів виявлення ознак плагіату в 
академічних та наукових текстах як чинник зменшення

проявів порушення принципів академічної доброчесності.
Можливості українського сервісу Unicheck



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/схожості/ідентичності порівняно із текстами

розміщеними в мережі інтернет, репозитаріях, базах.
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Навіщо потрібні?

Такі системи (сервіси) це як один із факторів

запобігання плагіату, контролю, виявленню

запозичень/схожості/ідентичності.
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Тільки синергія людини-експерта і
програмного забезпечення може
дати дійсно якісні результати!

1. Безкоштовні сховища фотографій в мережі інтернет

Призначення систем пошуку ознак плагіату



Які питання допомагають вирішити?

1. Знаходять схожість/ідентичність/запозичення або 

ознаки плагіату чи можливого приховування плагіату.

2. Можливість контролю за якістю освіти за рахунок 

впровадження комплексної перевірки академіних робіт.

3. Боротьба із внутрішнім плагіатом.

4. Боротьба із груповим плагіатом.

5. Боротьба із інтернет плагіатом.

6. Навчання правильному цитуванню.
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Які вимоги?

- можливість спільної роботи усіх викладачів закладу в одному акаунті;

- легкий, зручний та інформативний інтерфейс;

- системний та комплексний підхід;

- швидкість та якість перевірки;

- перевірка по максимальній кількості баз, репозитаріїв, пошукового індексу;

- виявлення найбільш розповсюдженних технік приховування ідентичності 

тексту (заміна літер та символів іншими алфавітами, підстановка прихованих 

символів та ін); 

- автоматична робота по визначенню цитування та посилань; 

- можливість роботи із різними мовами;

- виявлення плагіату при перефразувані;

- інтеграція з університетськими LMS системами;

- конфіденційність та безпечна робота;

- робота із багатьма текстовими форматами та інші.
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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

Підключено більше 50 університетів в Україні

Плідна співпраця з американськими радами з міжнародної освіти

Розробка навчальних матеріалів та довідників разом із Харківським 

національним університетом імені В. Н. Каразіна

Формування безпечної, безкоштовної міжуніверситетської перевірки по 

базам академічних та наукових робіт ВНЗ



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



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Переваги впровадження 



Простота в роботі



Можливості використання сервісу



Інтеграція



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
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Сервіс визначення авторства

Спробуйте Emma Identity на https://emmaidentity.com/

https://emmaidentity.com/
https://emmaidentity.com/
https://emmaidentity.com/
https://emmaidentity.com/
https://emmaidentity.com/


Unicheck - соціальний проект в Україні

безкоштовний централізований доступ до сервісу та підключення всіх кафедр 

університету (системний підхід!);

безкоштовна перевірка проти університетського акаунту (вирішення проблеми 
колективного плагіату!);

безкоштовна перевірки проти репозитарію університету (вирішення проблеми 
внутрішнього плагіату!);

перевірка проти відкритих інтернет-джерел на рівні собівартості наданих послуг

пошуковими системами;

університет отримає безкоштовні автоматичні оновлення системи та нові функції, що 

будуть додаватись, на весь період співпраці

автономність роботи із сервісом та можливості інтеграції із університетськими LMS 

системами;



Дякую за увагу!



Тел: +38 073 380 5987
E-mail: a.sidliarenko@unicheck.com
Андрій Сідляренко
Менеджер з розвитку продукту, Unicheck

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

Контакти
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