
Системи перевірки академічних та наукових робіт на 
ознаки плагіату. Можливості українського сервісу 

Unplag у боротьбі із плагіатом



Огляд сучасних систем перевірки текстів

Системи для перевірки текстів на
схожіть/ідентичність/запозичення (антиплагіатні системи,
сервіси) – це програмно-апаратні комплекси (системи, сервіси)
для порівняльного аналізу текстових документів на наявність
запозичень/схожості/ідентичності розміщених в мережі
інтернет, репозитаріях, базах.
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Огляд сучасних систем перевірки текстів

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



Огляд сучасних систем перевірки текстів

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.
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Огляд сучасних систем перевірки текстів
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 двумовному перекладі, перефразувані;
- інтеграція з університетськими LMS системами;
- можливість доопрацювання системи (сервісу) для потреб замовника;
- конфіденційність та безпечна робота;
- робота із багатьма текстовими форматами та інші. 5



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 близько 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 
можливість впровадження системної перевірки академічних та наукових робіт; 

робота з багатьма мовами (українська, англійська, іспанська, французька, російська, 
німецька та ін);
одночасна і паралельна робота з сервісом всіх викладачів університету або 
відповідальних;
робота сервісу не вимагає установки додаткового ПЗ або спеціального обладнання 
(необхідно тільки комп'ютер, браузер і доступ до інтернету);
автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також зворотна 
автоматична підстановка в текст правильних і пошук на плагіат;
можливості швидкої (сторінка за 2-10 сек) і якісної перевірки текстів у багатьох 
форматах (PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP);

інтуїтивний і легкий інтерфейс, який дає можливості працювати викладачам з 
сервісом без тривалого навчання; 

збереження форматування документу для зручності перегляду та оцінки; 

повноцінна робота із файлами та папками на сервісі (завантаження, збереження, 
надання доступу, можливість скачати на локальний комп’ютер у тому самому 
форматі в якому завантажувався файл); 



Переваги впровадження 
можливість одночасної швидкої перевірки до 35 файлів по Бібліотеці закладу 
та до 40 файлів через мережу Інтернет з одного акаунту; 
можливість авторизації через Google+; 

можливість завантажувати файли з Google Drive, OneDrive, Dropbox; 

формування безпечної, безкоштовної міжуніверситетської перевірки по базам 
академічних та наукових робіт ВНЗ та збереження авторизованого доступу та 
конфіденційності робіт;
використання власної пошукової системи та використання індексів пошукових 
систем; 
щоденне збільшення пошукової бази та індексу за рахунок додавання 
репозитаріїв, архівів журналів та баз робіт; 

рахуються тільки слова, що перевіряються, без врахування табуляцій, картинок; 

результати перевірки можна зберегти в зручному PDF звіті, із збереженням всіх 
кольорових маркерів по тексту та використовувати його офлайн; 



Переваги впровадження
ієрархічний доступ Адміністратор - Викладачі - Студенти (можливості відправлення 
файлів для перевірки безпосередньо студентами викладачеві в систему);
детальний і інформативний результат перевірки - звіт подібності (кольорові 
маркери по тексту, можливості перегляду джерел ...);

можлива дистанційна робота викладача зі студентом; 

автоматичне виключення цитування та списку використаних джерел; 

інтеграція з LMS (Moodle, Canvas, Sakai ...)- автоматизація процесу збору та 
перевірки робіт;

конфіденційність роботи (всі тексти, які перевіряються через університетський 
корпоративний акаунт залишають тільки за університетом і не зберігаються в 
загальну базу та не використовуюсяться для перевірок іншими університетами). Із 
попереднім узгодженням із університетом є можливості надання перевірок по їх 
базам іншим університетам, але база знаходиться на серверах університету!

технічна підтримка та робота над пропозиціями поліпшення сервісу від наших 
університетів;

можливість підключення до сервісу своєї власної бази робіт (без 
збереження оригіналів документів у сховищі третіх осіб); 



Простота в роботі



Можливості використання сервісу



Простий у користувані інтерфейс



Інформативний та зрозумілий звіт



Вилучення цитат та посилань



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інтеграція

Plugin            LTI            API



Інтеграція



стає



Дякую за увагу!



Тел: +38 073 380 5987
E-mail: andriy@unplag.com
Сайт: https://ua.unicheck.com/
FB: https://facebook.com/unplagua/

Андрій Сідляренко
Менеджер з розвитку, Unicheck

Контакти
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