
 

ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ 

Перевірити оригінальність тексту можна за допомогою: 

1.  ВЕБ-БРАУЗЕРА, 

 2. ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ 

 3. СПЕЦІАЛЬНИХ АНТИПЛАГІАТНИХ ПРОГРАМ 

 1. EDUBIRDIE  http:// edubirdie.com/  Oнлайн сервіс Прекрасна можливість 

перевірити на плагіат онлайн безкоштовно без будь-яких зусиль або 

реєстрації за допомогою інструменту від EduBirdie, який доступний як з ПК, 

так і зі смартфона. Інструмент перевіряє всі доступні онлайн-джерела, тексти 

і порівнює їх з вашою роботою. Всього через кілька хвилин ви отримаєте 

відповідний звіт про поширеність плагіату в тексті і список джерел в 

Інтернеті, які містять ті ж слова / словосполучення / речення. Також, не 

унікальні елементи будуть підкреслені в тексті. 

 2. ADVEGO PLAGIATUS http://advego.ru/plagiatus/  - програма 

призначена для пошуку в Інтернеті повних або частин копій текстових 

документів з інтуїтивним інтерфейсом. Показує ступінь унікальності тексту, 

джерела тексту, відсоток співпадіння тексту, перевіряє унікальність 

вказаного URL. 

 3. PLAGIARISMA http://plagiarisma.net/ - програма перевірки тексту на 

запозичення. Дуже важливою перевагою є те, що ресурс підтримує понад 190 

мов. Платформа дозволяє перевіряти тексти та виявляти збіги в Google і 

Yahoo! Вона є безкоштовною, має онлайн-версію або ж може бути 

завантажена та встановлена на комп’ютер. 

 4.STRIKEPLAGIARISM.COM http://strikeplagiarism.com/uk/ - 

антиплагіатна інтернет-система, яка автоматично перевіряє оригінальність 

тексту. У системи простий і зручний для користування інтерфейс. Документи 

можна завантажувати в систему в багатьох популярних форматах (DOC, 

ODT, TXT, PDF), відсутні обмеження на обсяг документу. Текст 

порівнюється з ресурсами інтернету та базою даних системи. 

 5.UNPLAG/UNICHEK https://unicheck.com/uk-ua (компанії ТОВ 

„Антиплагіат”) ― онлайн-інструмент для швидкої перевірки академічних 

робіт та будь-яких інших текстів на плагіат, створений молодою українською 

командою. Сервіс виконує швидку перевірку по інтернет, а також по базах 

наукових робіт університетів чи репозитаріїв. Працює з форматами DOC, 
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DOCX, PDF, ODT, RTF, HTML, з необмеженою кількістю користувачів 

одночасно. Здіснюючи пошук на плагіат протягом декількох секунд, Unplag 

забезпечує найбільш точні результати в режимі реального часу. 

 6. EDU-BIRDE https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat / безкоштовна 

онлайн-платформа для перевірки текстів на плагіат. Для перевірки тексту 

потрібно його скопіювати та вставити у відповідне вікно, натиснути кнопку 

"перевірити" та зачекати на звіт. Можна також завантажити повністю весь 

документ. 

7. ADVEGO PLAGIATUS https:/ Advego.com/ Сервіс розміщений на сайті 

біржі контенту За його допомогою можна перевірити текст на 

унікальність онлайн (до 95 тис. символів) або ж завантажити безкоштовну 

програму Advego Plagiatus. Ця система є зручною для перевірки текстів, що 

мають великий обсяг.  

8. CONTENT-WATCH  https://www.contentwatch.com/# Безкоштовна 

версія сервісу дозволяє перевіряти тексти обсягом до 10 000 символів тричі 

на день.  

9. PLAGIARISMA https://strikeplagiarism.com/uk/ Платформа дозволяє 

перевіряти тексти та виявляти збіги в Google і Yahoo! StrikePlagiarism.com є 

академічною антиплагіатною системою, ефективним інструментом пошуку 

плагіату, аналізу джерела запозичення та зворотного зв'язку з автором. Вона 

є безкоштовною, має онлайн-версію або ж може бути завантажена та 

встановлена на комп’ютер. 

10. UNICHECK https://unicheck.com/uk-ua (попередня назва – UNPLAG) 

Сервіс дозволяє перевіряти тексти на плагіат онлайн або завдяки 

програмному забезпеченню інтегруватися в електронні платформи закладів 

освіти (наприклад, Moodle, Google Classroom та ін.). За його допомогою 

можна безкоштовно перевірити онлайн текст обсягом від 30 до 200 слів. 
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