
Антиплагіатні програми та їхнє

застосування

Давайте спочатку домовимося про факти,
а вже потім будемо сперечатися про мораль.

Семюел Батлер



План

• Академічна доброчесність – визначення.

• Безкоштовні антиплагіатні програми і їхні 

недоліки.

• Лізензійовані антиплагіатні програми та їхнє

застосування при перевірці наукових досліджень



Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 

час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень (Закон України про освіту (стаття  42)).

Академічна 
доброчесність

Повага

Відпові-
дальність

Справедли
вість

Чес-
ність

Довіра

Мужність 
(підзвіт-

ність)



Сьогодні створена велика кількість алгоритмів
перевірки текстів на оригінальність. 

Визначити які з них кращі вкрай важко. 

Алгоритми програм побудовані типово:
• Документ транслюється в текст у форматі

.txt або doc. і перевіряється. Перевірка та
пошук співпадінь виконується по шинглах
(методом шингл – розбивки тексту). Шингл –
структурно-логічний фрагмент тексту, що
складається з послідовності декількох слів.

• Пошук в Інтернеті здійснюється декількома
пошуковими системами.

• В результаті візуалізується відсоток
оригінальності тексту та список сайтів з
відсотком збігу у відповідному кольорі в
залежності від пошукових серверів.



Безкоштовні програми:
Назва програми: Etxt Антиплагиат
програма призначена для пошуку плагіату в мережі та оцінки
унікальності текстів; сервіс перевірки текстів на
Унікальність доступний як програмне забезпечення для установки на 
персональний комп’ютер, так і у форматі он-лайн ресурсу. Можливо
здійснювати перевірку текстових фрагментів, окремих файлів та 
пакетів файлів, а також сторінок сайтів. Передбачено 2
функції перевірки тексту: 
на плагіат (наявність дослівних збігів) за допомогою опції «Метод 
виявлення копій», 
на наявність рерайта (смислових збігів) – опція «Метод виявлення 
рерайта».
• обсяг програми 1,3 Mb; 
• платформа Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP; 
• програма створена розробниками ООО «Инет-Трейд» у 2008 році;
Недоліки: он-лайн перевірка є безкоштовною з обмеженням до 3000 

знаків без реєстрації і до 5000 знаків після реєстрації (1.5 руб./1000 
симв. з пробілами).







Назва програми: https://text.ru/antiplagiat
програма призначена для пошуку плагіату в мережі та 
оцінки унікальності текстів.
Доступний як програмне забезпечення для установки на 
персональний комп’ютер, так і у форматі он-лайн
ресурсу. Можливо здійснювати перевірку текстових
фрагментів, окремих файлів та пакетів файлів, а також
сторінок сайтів. 

Недоліки: он-лайн перевірка є безкоштовною з 
обмеженням до 15000 знаків без реєстрації.

https://text.ru/antiplagiat








Advego Plagiatus (http://advego.ru/plagiatus/) - програма

пошуку в мережі Інтернет часткових або повних копій текстового 
документа, що показує ступінь унікальності тексту, список джерел тексту, 
відсоток збігу текстів. Також доступна перевірка унікальності за URL-
адресою. Найновіша версія Advego Plagiatus 1.3.0.92., що тестувалась, 
знаходиться в стадії публічного бета-тестування. Пошук плагіату
доступний в режимі «Швидкої перевірки» та «Глибинної перевірки».

• обсяг програми 1,6 Mb; 
• платформа Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 

2000; 
• програма створена розробниками біржі контенту Advego; 
• програма знаходиться у стадії публічного бета-тестування. 

Недоліки: вимагає ручних налаштувань, обмеженість до 100000 символів. 
сканування, навіть у режимі швидкої перевірки, триває досить довго 58 хв, 2-
3 год.

Текст, який перевіряється у Advego Plagiatus, ділиться на фрази, а потім 
відбувається пошук подібних фраз в Інтернеті через пошукові сервери. Якщо 
фраза знайдена в Інтернеті, то вона вважається неоригінальною й підсвічується 
жовтим кольором.  







Double Content Finder (DC Finder)

Недоліки: підтримка лише російської мови. визначення плагіату

відбувається адекватно на основі даних лише Google; часто “зависає”; вимагає 
“ідеального” інтернет-з’єднання; є неадекватною щодо кінцевого результату (навіть
з найменшим відсотком не унікальності тексту звіт буде «текст не унікальний»). 
На даний момент не підтримується.

(http://textbroker.ru/main/dcfinder.html) – безкоштовна програма для перевірки
тексту на унікальність по мережі Інтернет за допомогою пошукової ситеми
Яндекс. Не потребує встановлення на комп’ютер та запускається при 
подвійному клацанні. Робота з програмою можлива будь-яким з трьох
способів: додаванням тексту з буферу обміну, завантаженням текстового файлу 
або зазначенням веб-адреси, за якою розташована потрібна стаття. У 
підсумковому звіті виводиться список адрес, за якими розташовані копії статті
(кількість адрес обмежено 50–ма).



Praide Unique Content Analyser II 

(http://best-soft.npps.biz/files.php?f=259) -
програма для перевірки тексту на унікальність в мережі
Інтернет щляхом розбору вихідних даних на пасажі або
шингли. Програма має наступні переваги: три варіанти
введення вихідних даних (по url, з файлу або фрагмент тексту з 
буфера обміну), розбір вихідних даних на пасажі або шингли, а 
також можливість вибору пошукових машин
користувачем. Чим більше заданих користувачем параметрів, 
розмірів тексту і менше розмір пасажу або шинглу – тим
довший час пошуку.
Онлайн перевірка не можлива, програму треба скачати і 
установити на комп'ютер.

Тестування: підсумковий звіт не містить статистичних даних, а 
лише список сайтів, де знайдено подібні пасажі.

Недоліки: занадто довгий час на виконання перевірки.



Плагиата.НЕТ
• програма призначена для пошуку в Інтернеті повних або частин копій

текстових документів; Програма показує ступінь унікальності тексту у 
відсотках і джерела тексту. Це дає змогу одразу перевірити ресурси, звідки
були взяті запозичення.

Недоліки: 
визначення плагіату 
відбувається на 
основі даних лише 
двох пошукових 
систем Яндекс і 
Google; повільна; 
вимагає 
«ідеального» 
інтернет-з’єднання; 
безкоштовна версія є 
неадекватною щодо 
кінцевого 
результату.



У систему вводиться досліджуваний текст. Далі Cognitive Text Analyzer 
проводить синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, 
усуває синтаксичні і семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні 
характеристик, властивих даному тексту. 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. В порівняні з іншими програмами ця 
програма працює дуже швидко. 

Недоліки: вимагає «ідеального» інтернет-з’єднання, працює адекватніше з 
англомовними, ніж з україно- та російськомовними текстами. На відміну від 
існуючих систем перевірки на плагіат, що використовують стандартні ознаки, 
Cognitive Text Analyzer 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. 
Як показали 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; застосовується в англо- та російськомовній журналістиці.

Cognitive Text Analyzer



Plagiarism-Detector Personal - персональний сервісний додаток, 

розроблений для ефективного виявлення, звітності та запобігання плагіату. 
Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після 
установки Plagiarism-Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у 
пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. 

PlagiarismChecker (http://www.plagiarismchecker.com) – позиціонується 

як безкоштовний он-лайн ресурс для викладачів, призначений для виявлення
плагіату в наукових роботах студентів шляхом перевірки коротких фраз або
окремих речень. Пошук здійснюється по мережі Інтернет за допомогою
пошукових серверів Google and Yahoo! Додатково передбачена можливість
перевірки веб-сторінок. 
Введення email адреси на сайті надає користувачеві ряд преференцій, в тому 
числі, дозволяє отримувати сповіщення від Google про випадки плагіату його
тексту у майбутньому.
Тестування: перевірку як текстового фрагмента, так і веб-сторінки виконати не
вдалось; ресурс повертає помилку щодо максимально допустимої довжини
запиту пошукової машини Google (до 32 слів), хоча введений нами текст даний
ліміт не перевищував.
Недоліки: значні обмеження по об’єму введеного тексту, що не задовольняє
об’ємам наукової літератури.



Антиплагіатні інтернет-ресурси

http://istio.com/;
www.copyscape.com;
www.antiplagiat.ru;
www.pasteit.ru та ін.



http://istio.com/  

безкоштовний онлайн-сервіс для перевірки на 
унікальність. Текст вставляється у віконце з назвою 
«Текст для аналізу» і натискається кнопка «Пошук 
копій». Перевірка унікальності тексту російською 
мовою здійснюється дуже добре, але для 
перевірки текстів, написаних українською мовою, 
він не розрахований.



Www.copyscape.com 

безкоштовний сервіс, який перевіряє контент 
українською, російською та англійськими
мовами, представлений в глобальній мережі
Інтернет. Перевірити текст, який написаний, 
але не викладений на будь-якому ресурсі, не 
вдасться.



Www.antiplagiat.ru 

безкоштовний сервіс, за допомогою якого можна
перевірити унікальність тексту. Перевірку можна
провести двома способами: перший – це
завантажити програму і встановити її на свій
комп’ютер; і другий – скористатись онлайн-
сервісом. Скопіювавши текст у віконце сервісу, 
натискаємо кнопку «Проверить», і текст буде 
перевірятись на унікальність. Тестування онлайн-
сервісу показало на 15% більше унікальності
тексту, ніж у результатах, отриманих
спеціалізованими програмами антиплагіатної
експертизи.



Сервіс www.pasteit.ru

перевіряє контент на унікальність (плагіат) по 
трьох різних пошукових системах Яндекс, Rambler
і Google. Важливою відмінністю цього інструменту
від інших являється його платність. Десять раз на 
день можна скористатися програмою, більше –
доведеться платити за кожний пошук. Також цей
сервіс вимагає розміщення тексту, що
перевіряється, на якому-небудь хостингу, тому не 
вдасться перевірити щойно написаний контент.

http://www.pasteit.ru/


Користуючись
антиплагіатними онлайн 

інтернет-ресурсами Ви надаєте
всю інформацію про проведені

Вами дослідження третім, 
юридично не відповідальним

особам, що є надзвичайно
ризикованим заходом !!!



Комерційне програмне забезпечення

AntiPlagiarism.NET – програмний продукт для перевірки тексту на 

наявність запозичень з різних джерел Інтернету. Пошук плагіату відбувається за 
індексом найбільших пошукових систем, включно Google, Yandex, Bing та інші. 
Визначає відсоток унікальності тексту. Неунікальні фрагменти у тексті 
виділяються різними кольорами. Пакетна перевірка. Перевірка сайту. Розширені 
налаштування. Підтримка форматів: doc, docx, pdf, odt, html, txt, rtf. Підтримка 
списку проксі. Вартість програми близько 20$. 

Варіанти програми AntiPlagiarism
та AntiPlagiarist за своєю 
структурою та функціональністю 
нерідко є платними 
комерційними модифікаціями 
«Etxt Антиплагиат» з акцентом на 
англомовний інтернет-контент. 
Установка повнофункціональної
програми є платною, тому її
використання не є 
легкодоступним. 



Програма Compare Suite не лише виявляє схожість в текстах, але 

порівнює файли і папки. Найкраща з існуючих програм. За допомогою 
стандартної версії програми можливе порівняння таких типів файлів, як 
Adobe PDF, файлів Word, Excel та веб-сторінок. CompareSuite – не типовий 
інструмент для порівняння, тому що він може бути використаний для 
різних типів порівняння – посимвольного, послівного і за ключовими 
словами. Одна з головних відмінностей в тому, що програма дозволяє 
використовувати різні методи порівняння. Тому завжди можна дізнатися, в 
якому аспекті файли схожі, а в якому – відмінні. Програма вміє 
порівнювати також графічні та звукові файли, що безумовно є корисним 
доповненням до програми. Програма порівнює файли великих розмірів і 
навіть в архівах. 

Compare Suite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. 
Професійна версія додатково підтримує елементи, необхідні для 
порівняння файлів і папок, розташованих на FTP, дає можливість 
створення коментарів до файлів і документів, роблячи зручною, наприклад, 
спільну роботу над написанням тексту в команді. Серйозним недоліком 
Compare Suite є надто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну 
версію.



Компанія Turnitin на ринку США з 1998 року. Вона є не просто програмним

забезпеченням перевірки на плагіат, а інструментом для викладачів та студентів
з покращення академічного письма. Вона розрахована на рівень як шкільної, так 
і вищої освіти. На сьогодні база налічує 500 мільйонів документів. Це флагман 
серед програмного забезпечення для академічного письма. 

На сайті програми http://turnitin.com/en_us/ можна отримати повну
інформацію.



Viper
Додаток спочатку сканує документи, а потім перевіряє їх на унікальність. За 
допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах та у пресі, яка 
опублікована в мережі Інтернет. Пошук плагіату може бути здійснений ще на 
локальному диску комп’ютера. Також програма може перевіряти одночасно два 
документи і виявити їх рівень схожості. Однаковий текст, який є в обох
документах, підсвічується іншим кольором, тобто візуалізується компіляція. 
простий, точний та безкоштовний. Допомагає здійснити пошук по 
широкомасштабній базі документів (10 мільярдів одиниць), призначений для 
сканування лише англомовних текстів.

Недоліки: обмеження
кількості запитів/на день; 
англомовний інтерфейс, не  
зрозумілий на перший 
погляд.
Рекомендовано для 
персонального користування
та пошуку плагіату в
англомовних текстах.



Компанія Plagiat.pl 
(міжнародним брендом якої є StrikePlagiarism.com) 
заснована в червні 2002 р. У перший рік свого існування набула широкого 
доступу в безкоштовному режимі. У системи простий і зручний для 
користування інтерфейс. Документи, наприклад студентські роботи, дисертації, 
можна завантажувати в систему в багатьох популярних форматах (DOC, ODT, 
TXT, PDF). Текст порівнюється з ресурсами Інтернету та базами даних 
створеними університетом, або 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; 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. 
Компанія  пропонує також комплексне рішення супроводу впровадження 
системи від навчання користувачів, проведення семінарів, розробки типових 
документів, що регламентують процедуру виявлення та запобігання плагіату 
до оцінки існуючої у ВНЗ процедури виявлення та запобігання плагіату. 





Unplag (компанії ТОВ «Антиплагіат»)
― це онлайн-інструмент для швидкої перевірки академічних робіт та будь-

яких інших текстів на плагіат, створений молодою українською командою. 

Офіс розташований у Києві. Unplag працює з університетами за кордоном 

(США, Європа), а також використовується у багатьох українських ВНЗ. Unplag

виконує швидку перевірку по інтернету, а також по базі робіт університетів чи 

репозитаріїв. Сервіс зручний та простий у використанні. Працює з форматами 

DOC, DOCX, PDF, ODT, RTF, HTML. Працює з необмеженою кількістю 

користувачів одночасно, усі можуть перевіряти роботи і не чекати своєї черги. 



Дякую за увагу!


