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Плагіат — привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже 

відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях 

чужого твору без посилання на автора. 

 

Юридичне визначення цього терміна вперше з'явилося в українських нормативних документах 

лише в липні 2001 року в новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

 

В освітньо-науковій сфері плагіат найчастіше виражається в публікації під власним іменем 

чужого тексту або у запозиченні фрагментів чужого тексту без зазначення джерела 

запозичення. 

 

 Загалом, плагіат можна поділити на три основні типи: 

 

Копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм 

іменем. 

 

Створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел. 

 

Рерайт (перефразування чужої праці без згадування оригінального автора). Цей тип плагіату, 

якщо він зроблений більш-менш досконало на сьогодні важко виявити технічними засобами 

пошуку плагіату (програмами антиплагіату). 





Додаток А 

Заповнюється та підписується керівником ВКР,  

після самостійної перевірки роботи за 

допомогою сервісів  відкритого доступу 

на різних етапах підготовки.  

 

I. 



  UNICHEK   (раніше UNPLAG)  

https://unicheck.com/ 
― це онлайн-сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який може 

адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів. 

Створений українськими розробниками у 2014, він може 

використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними 

системами ВНЗ (так звані learning management systems).  

Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom 

та інші.  

Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів.  

Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також 

перевіряють роботи з Unicheck. 

Сервіс підтримує формати .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .html, .zip, .rar, .xls або .pdf форматы. 

Може застосовуватися  для індивідуального користування. 

Має складний алгоритм аналізу тексту, шукає збіги в режимі реального часу через Інтернет або в 

документі з бібліотеки користувача, при цьому розпізнаючи підміну символів в тексті . Також Unicheck 

визначає цитати і виноски, автоматично виключаючи їх зі звіту. 

Які переваги має сервіс? 

Серед найвагоміших – зручний функціонал, можливість порівнювати роботи з інтернет-   

джерелами, власною академічною базою закладу  та усіма документами в його обліковому 

записі; здійснення пошуку в роботах,  що написані українською, англійською, французькою та 

багатьма іншими мовами. 

https://ua.unicheck.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format


Cognitive Text Analyzer  
 

 Системи автоматичного виявлення плагіату в текстах 

 

Функції системи :   

•  проводить синтаксичний, семантичний і структурний 

розбір і аналіз тексту, 

•  усуває синтаксичні і семантичні неоднозначності і 

виявляє близько сотні характеристик, властивих даному 

тексту.  

• враховує структурні зв’язки, підлеглість одних конструкцій 

іншим в рамках пропозиції. Виділені зв’язки інваріантні до 

перестановки абзаців і пропозицій усередині тексту, 

контекстній заміні слів.  
Точна кількість характеристик залежить від обсягу тексту і різноманітності 

конструкцій, що зустрічаються в тексті. 

Швидкість розбору тексту на сучасному офісному комп’ютері складає 450-500 

сторінок тексту в хвилину. 

Як показали 20 дослідження, ці характеристики демонструють високу статистичну 

стійкість в застосуванні до творів конкретного автора. Це дозволяє порівнювати 

текстові твори, отримувати кількісні оцінки їх близькості і з високою статистичною 

достовірністю судити про приналежність перу того або іншого автора. 

  



 Детектор плагіату - це комп'ютерна програма для пошуку 

плагіату в текстових документах для Microsoft Windows 10 

(XP, Vista, 7,8 і т.д.) шляхом порівняння документів з базами 

даних популярних пошукових систем задля віднайдення 

можливих джерел і порівняння з такими джерелами на 

наявність текстових "запозичень". 

Основне завдання програми: автоматичний пошук цифрового плагіату 

(неавторизованого копіювання текстового матеріалу) з мережі Інтернет. Програма 

розроблена з метою використання найбільшої доступної бази документів в світі - бази 

пошукових систем. 
Функції  Детектора плагіату : 

•   береже вашу приватність, оригінали текстів та звіти зберігаются у власника; 

•   легко інтегрується з продуктами Microsoft : Word\PowerPoint перевірка в одне натискання; 

•   підтримує безліч форматів документів: 

-* .pdf, * .doc, * .docx, * .html, * .txt, * .rtf, * .odt. 

-   версії Microsoft Word від 2000 до 2017 (* .docx). 

-   версії Microsoft PowerPoint від 2000 до 2017 (* .pptx) 

•   якісна підтримка PDF - без додаткового ПЗ; 

•   автоматичне визначення кодування та мови; 

•   підтримка різноманітних кодувань для текстових документів. 

 Plagiarism-Detector Personal   

   http://plagiarism-detector.com 



Завідувач кафедри, на підставі службової 

записки від керівника ВКР, надає здобувачу 

вищої освіти «Направлення на перевірку на 

плагіат» роботи в Інформаційному центрі 

запобігання та виявлення плагіату  

університету 

Адреси пунктів перевірки Інформаційного центру : 

 
Корп.1 – Наукова бібліотека, к.138  (вул. Шевченка, 95) 

 

Корп. 11 - Наукова бібліотека, к.210 (вул. Стрілецька, 1) 

 

Корп. 8 - Наукова бібліотека ( вул. Козацька, 1) 

 

II. 



ІЦЗВП для перевірки використовує 

ресурс StrikePlagiarism.com створений  компаниєю Plagiat.pl  
 

Документи, наприклад студентські роботи, дисертації,  

 завантажуються в систему в форматах (DOC, ODT, TXT, PDF). 
 

Текст порівнюється з ресурсами Інтернету та базами даних,  

як створеними університетом так і передплаченими.  
 

У результаті перевірки система надає Звіт подібності,  

, який дозволяє швидко оцінити оригінальність 

 перевіреного тексту. 
 

 Основними елементами  Звіту подібності є:  

- два коефіцієнти подібності, які показують процентну частку  

аналізованого документа,  що є ідентичною виявленим 

джерелам (т. з .К1 та К2 ) ; 

- список джерел  фрагментів, позначених як скопійовані;  

- повний текст перевіреного документу, з чітко визначеними  

виявленими запозиченнями;  

- тривожний сигнал, що інформує про викривлення в тексті,  

в результаті використання різних  алфавітів, що може  

вказувати на спробу приховання  плагіату. 

 









Коефіцієнт подібності 1  - це значення (виражене у відсотках), яке визначає рівень 

запозичень, знайдених в певних відкритих джерелах. Визначається шляхом перевірки частин 

тексту (абзаців) роботи на наявність збігів з матеріалами, які розміщені в  Internet. 

Перевищення встановленого значення в Коефіцієнті подібності 1 означає надмірне 

використання запозичень.  

Коефіцієнт Подібності 2 - це значення (виражене у відсотках), яке визначає запозичення, взяті з 

певних джерел, що складається як мінімум з 25 слів. Перевищення встановленого значення 

Коефіцієнта Подібності 2 є достовірним сигналом про виявлення неприйнятних запозичень в 

документі. Ідентичні фрази, що складаються з 25 слів, навряд чи можна знайти в загальній мові, 

їх присутність в документі є переконливим доказом запозичення. Наявність запозичень вимагає 

проведенія перевірки , тому що це може бути фактом використання чужого контенту. 













За результатами перевірки ІЦЗВП складає акт, 

в якому, на основі звіту про технічну перевірку 

(звіту подібності), визначається рівень плагіату 

та унікальності тексту (Додаток Б).  

Акт та повний звіт подібності (в електронному 

вигляді) передається здобувачу вищої освіти – 

автору роботи.   

 

За підсумком перевірок, проведених за певний 

період, система формує реєстр всіх 

документів з вказанням всіх  параметрів 

перевірки. 

Реєстр зберігається в електронному вигляді  в 

базі ресурсу, в форматі Excel в  ІЦЗВП та 

надається, в разі необхідності, випускаючим 

кафедрам. 



Реєстр робіт, перевірених ресурсом StrikePlagiarism.соm 



http://library2.stu.cn.ua/ 

Індивідуальні консультації  з питань 

оформлення списків посилань 

надаються в Інформаційно-

бібліографічному відділі за адресами : 

 
- Корп.1 – Наукова бібліотека, к.138   

(вул. Шевченка, 95) 

 

- Корп. 11 - Наукова бібліотека, к.101 

 (вул. Стрілецька, 1) 

 

- Корп. 8 - Наукова бібліотека  

( вул. Козацька, 1) 

 

 

 


