
Перевірка наукових текстів на плагіат 

Наукова частина Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. 
акад.А.П.Ромоданова пропонує для перевірки наукових текстів (дисертаційних 

робіт) на плагіат використовувати наступні платформи: 

1) СЕРВІС UNICHECK : https://unicheck.com/uk-ua 

2) Інші Інструменти перевірки текстів на плагіат, що знаходяться у відкритому доступі у мережі 

Інтернет: 

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. 

Etxt Antiplagiat https://www.etxt.ru/antiplagiat/ - аналог Advego Plagiatus, перевірка тексту триває довше, але 
перевіряється він ретельніше. Реєструватися для перевірки на сайті не потрібно. На основі запропонованих 
варіантів підраховується загальна унікальність тексту у відсотках, а також унікальність щодо кожної знайденої 
сторінки зі збігами. Програма повністю безкоштовна. 

 Сontent-watch https://content-watch.ru/text/ - сервіс розраховує загальну унікальність тексту у відсотках, а 
також унікальність щодо кожної знайденої сторінки зі збігами. Є можливість подивитися, які частини тексту 
були знайдені на кожній з проаналізованих сторінок. До обмежень відноситься довжина тексту до 3000 
символів (розширюється до 10000 символів після реєстрації); до 5 запитів в день на одного користувача (20 
після реєстрації). 

UNPLAG (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, DOCX, 
DF, ODT, RTF, HTML, з необмеженою кількістю користувачів одночасно. Здіснюючи пошук на плагіат протягом 
декількох секунд, Unplag забезпечує найбільш точні результати в режимі реального часу.  

StrikePlagiarism.com ― антиплагіатна інтернет-система, яка автоматично перевіряє оригінальність тексту. У 
системи простий і зручний для користуванняінтерфейс. Документи можна завантажувати в форматах DOC, 
ODT, TXT, PDF,відсутні обмеження на обсяг документу. Текст порівнюється з ресурсами  
інтернет та базою даних системи.   

ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ — ідея сервісу полягала спочатку вперевірці на плагіат курсових та 
дипломних робіт. Він корисний для студентів і аспірантів, але дуже слабенький при перевірці звичайних 
текстів. Сервісом можна користуватися для будь-якої початкової перевірки на унікальність, але до результатів 
варто ставитися з підозрою. Краще підкріпити їх результатами в інших системах. 

http://antiplagiat.su/ – проста і швидка перевірка. Реєструватися не потрібно, інформативність – посередня. 
Після перевірки з'являється вікно із заданим текстом і його унікальністю. 

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. 

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. 

http://advego.ru/plagiatus/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://content-watch.ru/text/
http://plagiarisma.net/
http://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat


3) Існує можливість на умовах договору здійснити перевірку документів на плагіат за програмами, які 

використовуються в Державній науково-технічній бібліотеці України (ДНТБ України), НМУ ім. О.О. 
Богомольця, НУОЗУ ім. П.Л.Шупика ( договір укладає особисто  здобувач). 

 

 

 

 

 

 


