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Академічний плагіат

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
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Виберіть тему і зміст

5 кроків до успішної роботи 

Систематизуйте наявну літературу

Пишіть оригінально

Дотримуйтесь певного стилю цитування 

Попередньо перевірте на наявність запозичень 



Методи контролю академічної доброчесності

Ми даємо можливість закладам освіти та 

викладачам плекати наукову думку та 

запобігати плагіату

Студентські роботи 

без помилкових збігів, 
модифікацій і плагіату



Методи контролю академічної доброчесності

Сервіс перевірки на плагіат для найкращих результатів
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Як проходить автоматизований процес перевірки 

плагіату?

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 
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Бібліотека користувача
Повноцінний доступ до файлів та наскрізний пошук

Надзвичайно простий перегляд 

робіт та звітів 

Усе під рукою



На які сигнали звіту подібності
потрібно звертати увагу
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Основні сигнали звіту 

Проаналізувати знайдені 

текстові збіги у роботі 

Збіги 

Використана  література

Використати функцію

«ігнорування» для  типових

шаблонів та текстів

Типовий текст та 

шаблони 

На що звернути 
увагу

Текстові модифікації 

Перегляньте модифікації, які 

впливають на відсоток схожості 
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Модуль списку 

використаних джерел  має 

бути включений 



Цитати - ідеальною

цитатою буде одне

речення, 

оформлене

належним чином, 

наприкінці якого

вказане посилання

на конкретне

джерело та його

автора



У сервісі з 

перевірки текстів

на плагіат

Unicheck 

заздалегідь

передбачена

функція

виключення

списку літератури, 

яку можна знайти

у «параметрах 

вилучення» під

час завантаження

електронного звіту

подібності



Де шукати корисні поради по 
письму без плагіату



Орієнтація на відсоток vs

орієнтація на зміст

Текст має бути написаний оригінально та без запозичень 

Наукова робота - це 

самостійно виконане наукове дослідження тієї чи 

іншої проблеми, яке відповідає науковим 

принципам, має певну структуру, містить 

результат і власні висновки.

Зміст роботи завжди важливіший за відсоток 

запозиченого тексту. 



Які технології використовують для 
пошуку текстових модифікацій



Технологія «Модифікації»
Залежно від модифікацій можуть впливати чи не впливати на відсоток схожості

Технологія для 

пошуку текстових 

модифікацій, яка 

повідомляє вас про 

підозрілі маніпуляції 

з текстом. 

Modifind помічає 

приховані кольорові 

символи, вбудовані 

спеціальні символи, 

багатошарові 

документи тощо.



Технологія «Модифікації»
Додатковий шар білого тексту розміщений під картинкою 

Текст, який бачить сервіс Зручний для читання (видимий) текст 



Технологія «Модифікації»
Додаткові приховані символи в тексті 

Текст, який бачить сервіс Зручний для читання (видимий) текст 



Що покаже звіт про перевірку на 
плагіат?



Що містить звіт від Unicheck

Відсоток схожості

Цитати

Вилучення

Модифікації 

Коментарі



ПРОМОКОД ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АКАУНТУ:

SlavaUkraini



ЗАПИТАННЯ?



Зв’язок з нами:

Михайло Богдан 
mbohdan@turnitin.com
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