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         Вступ.  

Загальновідомо, що з появою комп’ютерної мережі Інтернет, інформація 

стала надбанням усіх верств і дотримуватися авторського права стає все важче, 

а в окремих випадках і неможливо. 

Перед тим як розібратися з проблемою академічного плагіату та 

методикою його запобігання визначимо – що університети вважають 

плагіатом? 

Питання авторських прав досліджувалися багатьма авторами. Провідними 

роботами з цієї тематики є праці Іонаса В.Я. , Іоффе О.С. , Серебровського В.І., 

Святоцького О.Д. , Шершеневича Г.Ф. . Ґрунтовними працями сучасних 

дослідників є роботи: Глотова С.О. , Коноваленка В.В. , Максимова Л.Г. , 

Панкєєва А.П., Порало І.В., Рассолова І.М. , Стексової Т.І. , Шарапова Р.В., 

Шарапової Е.В., Штефан О.О., Richard M. Felder, Rebecca Brent та інших. 

Проте, у роботах даних авторів не достатньо розглядалося питання плагіату. 

Лише кілька останніх років, коли проблема стала серйознішою українські та 

російські науковці Й. Богдан, І. Порало, Я. Гилинський, О. Тесьолкін 

наполегливо почали досліджувати проблему плагіату. Вахонєва Т. М. 

розглядала плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством, 

Ефимова Г.З. , Кичерова М.Н. розглядали причини академічного шахрайства як 

соціального феномену, причини поділяли за рівнями прояву. 

Витоки появи поняття плагіату та його негативні прояви.  

Проблема плагіату в освітній та науково-дослідницької діяльності 

останнім часом набула особливої гостроти. Плагіат став предметом дискусій 
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вчених, урядовців, політиків і, звичайно ж, викладачів і студентів. Більшість 

визначень цього терміну зводиться до того, що плагіат є присвоєнням авторства 

на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську 

пропозицію, а також використанням у своїх роботах чужого твору без 

посилання на автора. 

За результатами дослідження німецьких соціологів, в Німеччині 50% 

наукових робіт містять плагіат. Не менше негативу в науковому середовищі 

Великобританії, де з плагіатом стикаються 58% університетських викладачів. 

Що стосується вітчизняних реалій, то в Україні ситуація не менш 

проблемна. І головна біда не в тому, що плагіат в тій чи іншій формі 

використовують 90% студентів, а в тому, що суспільство ще не усвідомило всієї 

небезпеки і ганебність такої форми крадіжки інтелектуальної власності. 

Проблема плагіату у навчанні − приблизно те саме, як піратські копії. 

Певний відсоток людей (як студентів так і викладачів) не розуміє, в чому 

проблема і вважає, що представлення будь-якої роботи за темою – це добре, 

незалежно від того, чи самостійно вона написана. Для досягнення самостійної 

роботи треба якось повністю міняти парадигму цієї діяльності з писання 

рефератів − поміняти слова, назви, спосіб видачі завдань − щоб хоча б 

спробувати зламати стереотип: «овоч - цибуля, реферат − скачати з інтернету». 

В західних університетах, як правило, існує формальна політика щодо 

плагіату («Policy» англійською − це в цьому випадку офіційний документ, 

прийнятий керівництвом університету), і студенти мусять підписатись, що вони 

ознайомились з цим документом і зобов'язуються його дотримуватись. І в 

основному дотримуються − бо наслідки дуже неприємні для всієї наступної 

кар'єри. 

Політика Гарвардського університету щодо плагіату говорить, що 

потрібно надавати відповідні посилання, в тому числі щодо перефразованого 

матеріалу. Плагіатом вважається також подання однієї і тієї ж письмової роботи 

як залікової для кількох курсів. Також передбачені санкції для студентів, які 
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роблять завдання, переклади та письмові роботи за інших, чи працюють у 

«репетиторських школах». Для будь-якого заняття репетиторством студент має 

отримати письмовий дозвіл декана факультету. 

«Плагіат» і у науковій роботі також не одержує однозначного ставлення. 

Тобто те, що людина підписала статтю, фактично написану співробітниками, 

вважається прийнятним. Деякі українські посадові особи (а скоріше, їх 

працівники) не соромляться копіювати навіть загальновідомі твори, а результат 

- страждає репутація країни.  

Якщо розглянути приклади плагіату в Україні серед відомих випадків 

звинувачень в українському суспільстві, то можна скористатись  інтернет 

джерелами українського контенту Wikipedia. 

Роглянемо якими компетенціями мають оволодіти студенти за час свого 

навчання у вищому закладі освіти та виділемо ті які стосуються академічої 

чесності. Перелік загальних компетентностей має містити 5-15 

компетентностей з врахуванням рівня освіти. Рекомендованим є вибір 

загальних компетентностей з переліку проекту TUNING [14]: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність планувати та управляти часом. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

11. Здатність бути критичним і самокритичним. 

12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
3 

 



14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

15. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

16. Здатність працювати в команді. 

17. Навички міжособистісної взаємодії. 

18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

21. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

22. Здатність працювати автономно. 

23. Здатність розробляти та управляти проектами. 

24. Навики здійснення безпечної діяльності. 

25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

29. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Отже бачимо, що майже половина з переліченого стосується академічної 

чесності при написанні наукових праць та методичних розробок. Задамося 

питанням «Чому так?». 

В деякій мірі тому, що практично зі школи плагіат твердо увійшов в 

практику навчання. Дати для перевірки вчителю або прочитати перед класом 

нібито свій, а практично чужий реферат або доповідь, давно вже стало нормою. 

А значить, ще зі шкільної лави в свідомість учня закладається можливість 

безкарно користуватися плодами чужої праці. 

Зрештою така «інтелектуально підготовлена» молода людина приходить 

зі школи до вищого навчального закладу, продовжуючи експерименти над 
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правом інтелектуальної власності. Цим, власне, і підтверджуються такі прикрі 

цифри поширення плагіату у вітчизняній освіті і науці. Статистика притягнення 

до юридичної відповідальності за порушення права інтелектуальної власності, 

тобто за плагіат, показує, наскільки безсила Феміда. Це викликано різними 

причинами, основні з яких є складність кваліфікації, недосконалість 

законодавства, відсутність позовних заяв тощо. Однак справжня причина цього 

− соціальна терпимість до плагіату як до форми крадіжки інтелектуальної 

власності. Що має статися в суспільстві, щоб ситуація змінилася на краще? 

Звичайно, зміна свідомості. А це вимагає часу і великих зусиль того ж 

суспільства, влади, громадськості та, зрозуміло, кожного з нас. Доцільно 

зупинитися на зусиллях в цьому напрямку влади та громадськості. Закон «Про 

вищу освіту» у ст. 69 [5] називає академічним плагіатом оприлюднення 

(частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без відповідного посилання. 

Деякі університети затверджують власні Положення про запобігання 

академічному плагіату. Більшість цих актів до плагіату також відносить: 

− перефразування частин тексту інших авторів зі зміною порядку слів або 

наслідування структури їхньої аргументації без посилання на джерело; 

− оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення 

студента; 

− списування письмових робіт інших студентів. 

У цих Положеннях зазвичай є перелік дисциплінарних стягнень, які 

можуть бути застосовані до студента за плагіат. Найпоширеніші – догана, 

письмове попередження декана і найгірше - відрахування з вишу. 

Проте у ст. 46 Закону «Про вищу освіту» відсутня така підстава для 

відрахування як плагіат. Згідно з п. 6 цієї статті відрахувати можуть у випадках, 

передбачених законом. Не підзаконним актом – постановою, наказом чи 

положенням. А тим паче – не локальними Положеннями університету. Виші 

автономні, проте не настільки, щоб самовільно розширювати перелік підстав 
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для відрахування, встановлених Законом «Про вищу освіту». Тому пункти 

Положень про протидію плагіату, що стосуються відрахування студента, є 

незаконними. 

Суворі санкції, встановлені у ст. 6 Закону «Про вищу освіту», – тільки для 

тих, хто захищає наукові чи дисертації. Якщо в роботі виявили плагіат, то 

можуть скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присвоєння 

наукового ступеня й видачу відповідного диплома. Усіх учасників процесу 

(голову та членів вченої ради, офіційних опонентів, які дали позитивні 

висновки) позбавляють права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад 

строком на 2 роки. Університет на цілий рік втрачає право створювати такі 

ради. 

Для студентів законодавчо не встановлена відповідальність за плагіат у 

курсових і рефератах. Хіба коли студент завдав матеріальної шкоди авторові, а 

останній звернувся до суду. Але така шкода, згідно з ч. 1 ст. 176 Кримінального 

кодексу, повинна перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

у 20 і більше разів. У Кримінальному кодексі неоподатковуваний мінімум, 

якщо він не стосується покарання за злочин, дорівнює сумі податкової 

соціальної пільги. Але такі процеси зі студентами в світлі сучасного 

економічного стану країни є трохи космічними. 

Як бачимо, завдання запобігти плагіат в освітній та науковій сферах є 

досить конкретної, однак механізм її реалізації в Україні поки що 

недосконалий, а тому недостатньо ефективний. 

Справа в тому, що кілька років тому Міносвіти ініціювало розробку 

програми виявлення академічного плагіату в наукових роботах вищих 

навчальних закладів та здобувачів вищої освіти. Виділено були чималі кошти, 

але відповідна програма, що відповідає вимогам часу, станом на сьогоднішній 

день так і не розроблена. Існуючий сьогодні її варіант вимагає належного 

доопрацювання. Як бути? Розробити відповідну програму кожного освітнього 

або науковій установі? Або розробити таку програму за рахунок Міносвіти і 

надати можливість її використання тим же науковим установам та навчальним 
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закладам? Можна вважати, що саме такий варіант розроблявся Міносвіти, але 

він зараз не реалізований. 

На нашу думку, розробка відповідної антіплагіатной програми, яку могли 

б використовувати академічні та наукові установи, залишається 

найоптимальнішим варіантом в даному випадку. Більш того, про це свідчить 

звернення до позитивного досвіду зарубіжних країн, які вже мають таку 

практику. 

Досвід країн зарубіжжя полягає в застосуванні в навчальному процесі 

автоматизованих пошукових систем, що дають можливість встановити факт 

наявності і обсяг невказаних запозичень з чужих праць в наукових роботах 

студентів, аспірантів і викладачів. Як підкреслюють зарубіжні фахівці в сфері 

боротьби з плагіатом, система "Антиплагіат" була впроваджена для загального 

користування в британських навчальних закладах згідно з урядовою 

програмою. Після трьох років використання цієї програми її фінансування 

взяли на себе самі вузи. 

У Словаччині з 2009 р. всі дипломні роботи перевіряються на наявність 

плагіату і зберігаються в цифровому сховищі (державна система). 

Позитивним в цьому плані є досвід Румунії, де створено національний 

репозиторій дисертацій. 

Не відстають від румунів і поляки. Відомчий закон Польщі від 1 жовтня 

2014 р. зобов'язав виші перевіряти на плагіат всі дипломні роботи студентів. 

Крім того, загальнопольський репозиторій дипломних робіт, захищених після 

30 вересня 2009 р. доступний для рекомендованих Міністерством освіти 

Польщі антіплагіатних програм як база порівняння. 

Чи може бути використаний в Україні такий досвід наших сусідів? 

Переконаний, що іншого варіанту не існує. Зміст таких практичних заходів 

повинно орієнтуватися на питання якості антіплагіатних програм, а також 

створення певних установ, здатних дати професійну оцінку наукової роботи на 

предмет її «цноти». 
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Такі програми вже є, значна частина їх знаходиться у вільному доступі в 

мережі Інтернет, але їх можливості недостатні. А більш досконалі програми, які 

є результатом значних фінансових і інтелектуальних зусиль, зазвичай є 

платними. Однак ці програми "ловлять" спроби горе-вчених використовувати 

досягнення інших дослідників як власні, а потім успішно замаскувати їх 

шляхом заміни окремих кириличних літер в словах латинськими. Наприклад 

українські літери "і", або "о" замінити на англійські "і" або "о". В такому 

випадку недосконала програма не розуміє ці символи і констатує - наукова 

праця самостійна. У той же час сучасна вдосконалена програма з цими 

хитрощами справляється успішно. Більш того, вона "читає" таблиці і 

зображення у форматі PDF. 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка першим серед 

інших вузів звернувся до вдосконалення існуючої системи боротьби з 

плагіатом. Можливо й тому, що саме тут функціонує найбільше 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, і зусилля керівництва 

установи спрямовані на недопущення академічного плагіату (як шляхом 

організаційних заходів, так і шляхом використання новітніх програм в цьому 

досить складному справі). Що стосується організаційних заходів, то в 

університеті, при науковій корпорації «Науковий парк Київського університету 

ім. Тараса Шевченка», створений Центр професійного аудиту освітньої та 

науково-дослідної діяльності, метою якого є сприяння в забезпеченні якості 

освітньої та науково-дослідної діяльності в КНУ ім. Тараса Шевченка, в інших 

вищих навчальних закладах або наукових установах, шляхом проведення 

професійного аудиту, орієнтованого на запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових роботах студентів, аспірантів, ад'юнктів (здобувачів), 

докторантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. 

У чому ж полягає специфіка його функціонування? Перш за все, це 

підрозділ, що сприяє забезпеченню якості освіти. Яким чином? Через 

використання сучасної досконалої програми, яка може виявити навіть незначні 

факти академічного плагіату. Що стосується загальної системи запобігання та 
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виявлення академічного плагіату в наукових роботах студентів і вчених, то, як 

свідчить зарубіжна практика, по-перше, слід на рівні держави визнати плагіат 

фактором занепаду освіти, науки і соціальної свідомості. По-друге, необхідно 

зрушити з місця призупинений процес створення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. По-третє, вжити заходів щодо приєднання 

України (в якомога стислі терміни) до Європейської асоціації забезпечення 

якості вищої освіти. По-четверте, почати формування недержавної системи 

забезпечення якості освіти (шляхом створення незалежних агентств оцінювання 

та забезпечення якості вищої освіти та інших установ, орієнтованих на якість 

вітчизняної освіти). По-п'яте, законодавчо визначити і закріпити Порядок 

акредитації незалежних агентств оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти. 

Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал. 

Цього разу − довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в 

обраних членів НАЗЯВО − органу, покликаного перевіряти якість освіти в 

українських вишах.  

На сьогодні розробники пропонують такий алгоритм потрапляння 

дисертації в базу: на етапі, коли дисертація має публікуватися он-лайн на сайті 

навчального закладу, вона паралельно публікується в репозитарії й 

перевіряється на плагіат. Результати такої перевірки потраплятимуть до вченої 

ради. У разі виявлення плагіату вчена рада приймає рішення про подальший 

допуск до захисту. І тут варто згадати іншу норму закону "Про вищу освіту" − 

відповідно до якої за виявлений плагіат у дисертації відповідатиме не лише 

науковець, а й вчена рада. Адже виявлений плагіат є підставою для розпуску 

вченої ради. Тому розширення можливостей перевірки на плагіат − це й 

механізм захисту для доброчесних вчених рад. Проте одночасно такі ширші 

можливості створюють загрозу для тих рад, котрі звикли до інших методів 

роботи. Тому ці норми необхідно чітко зафіксувати на рівні нормативних актів. 
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Прийняте розпорядження Кабміну передбачає, що Міносвіти має впродовж 

трьох місяців напрацювати Положення про репозитарій, і сподіваємося, що 

напрацьовані технічні рішення буде відбито в цьому Положенні. Очевидно, що 

сам по собі репозитарій не змінить академічну культуру одномоментно. 

Автоматична перевірка не зможе виявити плагіат у разі перекладу з іншої мови, 

наприклад. І навпаки − результат кожної технічної перевірки має перевірятися 

науковцями для прийняття кінцевого рішення. Проте репозитарій дозволяє 

вивести проблему на інший рівень. Але слід розуміти, що для подолання 

епідемії плагіату необхідні тривалі спільні зусилля академічної спільноти, 

чиновників, політиків. Недостатньо виявляти плагіат. Потрібно, щоб факт його 

виявлення був підставою для санкцій. А сама перевірка на плагіат має стати 

обов'язковою вимогою для зайняття посад, щонайменше, в освітньому та 

науковому середовищі. Закон "Про вищу освіту" передбачає конкурсність при 

призначеннях на посади в університетах, Закон "Про наукову та науково-

технічну діяльність" прописує обов'язковість конкурсів для зайняття наукових 

посад. Неважко до законодавства внести норму, якою зобов'язати здійснювати 

обов'язкову перевірку на плагіат для допуску до участі у конкурсі на всіх 

рівнях: від старшого викладача і дослідника − до ректора університету, 

очільника наукової установи та члена Національного агентства з забезпечення 

якості вищої освіти. Сподіваємось, у парламенті знайдуться голоси для 

підтримки таких змін до законодавства. Адже вже й тепер нам відомі окремі 

політики, котрі бажають опублікувати свої дисертації онлайн, щоб довести 

власну доброчесність. Такі кроки так само мають ставати частиною 

загальнонаціональної кампанії подолання академічного обману. 

Так склалося, що термін «плагіат» має три дещо різних розуміння: перше 

– «побутове розуміння» плагіату, друге – «словникове розуміння», третє – 

«юридичне розуміння». Побутовим розумінням плагіату користуються, 

зазвичай, громадяни, які не мають відношення до науки чи юриспруденції. 

Навішують «плагіатні ярлики» на певних осіб, зазвичай, з метою похизуватися 

перед іншими або досягти певної мети шляхом «забруднення репутації» тієї чи 
10 

 



іншої людини. В основному побутовим розумінням плагіату користуються 

дописувачі соціальних мереж та «миттєвозникаючих» сайтів. 

Словникове розуміння плагіату є доступним як на загальновідомих 

електронних сторінках в мережі Інтернет, так і сторінках паперових публікацій 

(наприклад, тлумачних словниках). Так, «Великий тлумачний словник сучасної 

української мови» зазначає, що «Плагіат – привласнення авторства на чужий 

твір науки …, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання 

на автора» [11, с. 7]. Схоже розуміння плагіату, підтримане на відповідній 

сторінці електронним ресурсом Інтернет – Вікіпедією. Щодо юридичного 

розуміння плагіату, то воно схоже зі словниковим. Так, у ст. 50 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» наведено визначення цього терміну : 

«Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору». 

У зв’язку з цим виникає питання, як же тоді відрізнити «плагіат» від 

«неплагіату»? Мабуть, використовуючи певні критерії. Так, автори словників, 

ознаками плагіату вважають: 1) привласнення авторства на чужий твір; 

2) використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора [11, с. 9]. 

Дописувачі одного з найбільших англомовних ресурсів для виявлення 

плагіату «Turnitin» дають такі визначення цього поняття: – вкрасти ідею або 

слова іншої людини і видати їх за власні; – використати результати роботи 

іншої людини без вказання джерела, звідки вони були взяті; – повністю або 

частково вкрасти мистецький, науковий або інший твір чи роботу та видати їх 

за свою; – представити вже існуючу ідею або продукт як новий та 

оригінальний. 

Автори поняття «плагіат» у Вікіпедії поділяють його на три види:  

1) копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під 

своїм іменем;  

2) представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без 

належного цитування джерел;  
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3) перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на 

оригінального автора або видавця [5]. 

У визначенні «плагіату» в ст. 50 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» виділено два його критерії: перший – оприлюднення 

(опублікування), повністю або частково певного твору; другий – оприлюднення 

під іменем особи, яка не є автором цього твору. А в ст. 21 цього ж Закону 

передбачені ситуації щодо вільного використання твору із зазначенням імені 

автора, в тому числі, без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське 

право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення. 

Так, допускається використання цитат (коротких уривків) з опублікованих 

творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування 

статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено 

критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до 

якого цитати включаються. 

Крім цього, у ст. 444 Цивільного кодексу України вказується, що твір 

може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний 

будь-якою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору, за умови 

дотримання зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане 

в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою. 

Отже, українське законодавство передбачає вільне, без згоди автора та 

інших осіб, безоплатне використання цитат з правомірно опублікованих творів 

з науковою та інформаційною метою, із обов’язковим вказанням джерела 

походження та автора твору. 

У даних статтях усі цитати мають відповідні посилання, що не 

заперечується рецензентом, та дозволено чинним законодавством України. Те, 

що за два роки, які минули з моменту опублікування статей з мережі Інтернет 

зникли окремі сайти на яких були розміщені статті, авторів яких я цитую, то це 

не моя провина, так буває і досить часто. Головне, що посилання є і в статті не 

зазначено, що це саме мої ідеї, я все ж посилаюся на відповідних авторів. 
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Загальновідомо, що з появою комп’ютерної мережі Інтернет, інформація 

(знання) стала надбанням усіх і дотримуватися авторського права стає все 

важче, а в окремих випадках і неможливо. Великою проблемою є 

ідентифікувати початкового автора. Сьогодні, навіть автори Вікіпедії, 

констатують, що «поняття плагіату не має цілком визначеного змісту, і в 

окремих випадках не завжди можливо однозначно відокремити його від 

суміжних понять: наслідування, запозичення, співавторства та інших подібних 

випадків подібності доробок. У будь-якому разі, збіг окремих ідей звичайно не 

є плагіатом, оскільки будь-які нові доробки в чомусь засновані на ідеях, що не 

належать авторові». 

Аналіз систем та програмних засобів виявлення академічного плагіату 

Програми, які були обрані для тестування: Сopyscape, Unplag, 

Antiplagiat.ru, EtxtАнтиплагіат, Плагіата.НЕТ, Іstio, DoubleContentFinder, 

AdvegoPlagiatus, Plagiarism-DetectorPersonal, DupeFreePro, Детектор плагіату, 

Viper, APE Боротьба с Web-плагіатом, DupeCopDesktop, Рasteit.ru, 

CompareSuite, CognitiveTextAnalyzer. 

Програмний продукт WCopyfind вільного розповсюдження для перевірки 

співпадінь у текстових файлах. WCopyfind є відкритим вихідним кодом на базі 

Windows програма, яка порівнює документи і звіти схожість в їх слів і фраз. Це 

безкоштовно і доступно для всіх. Вона поширюється під ліцензією GNU Public 

License, яка в основному означає, що ви можете робити все, що вам 

подобається з ним, за винятком, щоб спробувати продати його комусь іншому. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд програми WCopyfind 

На відміну від більшості сучасних програмних пакетів, WCopyfind являє 

собою один виконавчий файл, який не вимагає інсталяції. Він зберігає свої 

параметри налаштування в реєстрі вікон, але в іншому випадку він не має 

ніякого тривалого ефекту на вашому комп'ютері. Програма WCopyfind – 

безкоштовний сервіс, який перевіряє контент українською, російською та 

англійськими мовами. Перевірити текст, який викладений на будь-якому 

мережевлму ресурсі не вдасться. 

Є деякі недоліки цієї програми. Для перевірки наукових робіт які є в 

електронному варіанті, недоцільно використовувати даний сервіс. Це 

пояснюється тим що він нечутливий до мови написання текстів та до регістрів. 

Для перевірки на унікальність наукові роботи потрібно викладати на веб-сайти, 

створити електронний блог. 

Програма www.antiplagiat.ru – безкоштовний сервіс, за допомогою якого 

можна перевірити унікальність тексту. Перевірку можна провести двома 
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способами: перший – це скачати програму і встановити її на свій комп’ютер; і 

друга – скористатись Онлайн-сервісом.  

 
Рис. 2.– Зовнішній вигляд програми Antiplagiat 

Скопіювавши текст у віконце сервісу, натискаємо кнопку «Проверить», і 

текст буде перевірятись на унікальність. Тестування онлайн-сервісу показало на 

15% більше унікального тексту, ніж програми. Отже, можна зробити висновок 

про низьку якість роботи онлайн-сервісу. 

Програма EtxtАнтиплагіат хороша тим, що у ній можна перевіряти 

написані тексти, всі сторінки потрібного сайту, та вести пакетну перевірку всіх 

файлів з папки. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми 

EtxtАнтиплагіат папку з файлами для одночасної перевірки. Для того, щоб не 

завантажувати файлів по одному, існує пакетна перевірка. Для перевірки тексту 

потрібно вставити його у віконце сервісу, і натиснути кнопку «Перевірити на 

унікальність». Програма працює добре, хоча трохи повільно. Одна наукова 

робота на 34 сторінки формату doc. перевірялася більше години. Інтерфейс 

зрозумілий і зручний, не унікальний текст розпізнаний, результат виглядає 
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правдоподібно. З допомогою цієї програми можна перевіряти наукові тексти на 

унікальність. 

 
Рис. 3. Зовнішній вигляд програми Плагіата.НЕТ 

Програма Плагіата.НЕТ – безкоштовна, розрахована для пошуку в 

Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. Програма показує 

ступінь унікальності тексту у відсотках і джерела тексту. Це дає змогу одразу 

перевірити звідки були взяті запозичення. Програма включає можливість 

перевіряти сторінки в Інтернеті та друкований текст. Не унікальний текст, 

тобто плагіат, по закінченню перевірки виділяється іншим кольором. Після 

завершення перевірки програма «Плагиата.НЕТ» показує час протягом якого 

здійснювалася перевірка. Перевіряючи наукову роботу студентів, яка 

складалася із 34 сторінок витратили часу 57 хвилин та 54 секунди. Програма 

підтримує формати RTF, DOC, DOCX – можливість роботи з документами 

Microsoft Word, Microsoft WordPad та інших редакторів. Визначення плагіату 

відбувається на основі даних двох пошукових систем – Яндекс і Google. 

Програма є дуже зручно та швидко встановлюється. Вона працює добре, текст 

перевіряється і вказується початкове джерело, результат хороший. Отже, з 

допомогою цієї програми можна перевіряти наукові роботи. 

Програма http://istio.com/ – безкоштовний он-лайн сервіс для перевірки на 

унікальність. Текст вставляється у віконце з назвою «Текст для аналізу» і 
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натискається кнопка «Пошук копій». Перевірка унікальності тексту російською 

мовою здійснюється дуже добре, але для перевірки текстів написаних 

українською мовою програма не розрахована. 

 
Рис.4. Зовнішній вигляд програми Istio 

Ще одна програма, яка існує для перевірки унікальності – 

DoubleContentFinder. Працювати у ній доволі легко – необхідно вибрати один із 

трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується URL), вставка з 

буфера обміну і завантаження файлу з текстом. Уразі не унікальності контенту, 

буде показано список адрес, з яких були взяті запозичення. У новому вікні 

з’явиться сторінка з посиланнями на дубльований контент. 

  
Рис. 5. Зовнішній вигляд програми DoubleContentFinder 

Однією з переваг цього сервісу є те, що можна перевірити орфографію та 

здійснити аналіз тексту: визначити кількість слів, слова, що вживаються в 
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тексті найчастіше та ін. Програма дуже проста у використанні, звіт у вигляді 

відповідей: «текст унікальний», «текст не унікальний». Навіть з найменшим 

відсотком не унікальності тексту звіт буде «текст не унікальний». Нам потрібна 

програма, яка буде у відсотковому відношенню зазначити унікальність 

перевіреної роботи, тому цю програму ми використовувати не будемо. 

Програма AdvegoPlagiatus – перевіряє контент і показує сайти, на яких 

були збіги матеріалу. Вона показує унікальність тексту у відсотках. За 

принципом роботи майже не відрізняється від програми «Антиплагіат», хоча 

«Антиплагіат» має більше можливостей. Текст який перевіряється у 

AdvegoPlagiatus ділиться на фрази, а потім відбувається пошук подібних фраз в 

Інтернеті через пошукові машини. Якщо фраза знайдена в Інтернеті, то вона 

вважається неоригінальною й підсвічується жовтим виділенням. Схожих фраз в 

Інтернеті можна знайти багато, але це не значить що був факт плагіату. Дана 

програма не спроможна правильно оцінити унікальність, тому її не варто 

використовувати. 

Програма Plagiarism-Detector Personal – це ідеальне рішення щодо 

запобігання плагіату. Це персональний сервісний додаток, розроблений для 

ефективного виявлення, звітності та запобігання плагіату.  

 
Рис. 6. Вигляд веб-сторінки програми Plagiarism-Detector Personal 

Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після 

установки Plagiarism-Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у 
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пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. Установка програми є 

платною, тому її використання буде не легкодоступним. 

Програма DupeFreePro – виявляє ступінь схожості текстів та дозволяє 

перевіряти ступінь унікальності тексту. Функція перевірки текстів на 

унікальність реалізована не досить добре, і не завжди показує точний результат. 

За допомогою DupeFreePro з легкістю можна порівнювати декілька текстів між 

собою на схожість. Ця особливість програми дає можливість використовувати її 

викладачами у ВУЗах для перевірки своєї бази студентських робіт по роках, і 

дізнаватися чи використовують студенти наукові роботи своїх попередників. 

Для нашого дослідження використання програми буде недоцільним, оскільки 

нам потрібно визначити рівень унікальності текстів. 

Детектор плагіату – програма, з допомогою якої можна здійснювати 

пошук однакових фрагментів тексту, тобто плагіату в мережі Інтернет. Після 

встановлення програма сканує вибраний текст і показує джерела з яких були 

взяті запозичення. Пошук не унікального тексту можна здійснювати не лише в 

Інтернеті, а й на комп’ютері, або на чітко вказаних змінних носіях. 

Користування цією програмою є платним. 

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 

показуються скомпільовані частини. Viper – є платною програмою. 

Програма APE Боротьба с Web-плагіатом – виявляє сайти, які 

запозичують чужі авторські тексти. Для цього додаток замінює у вихідних 

текстах деякі російські символи на англійські. Зовні це не помітно, але якщо 

хто-небудь захоче скопіювати чужі тексти і розмістити їх на сайті – знайти 

злодія програма зможе дуже швидко. Підтримується робота як з файлами, так і 

з буфером обміну. Користувач може самостійно визначати, які символи варто 
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замінювати, а які – ні. Крім того, програма може автоматично додавати в кінці 

абзаців потрібні користувачу HTML-теги або будь-який інший текст. Також є 

можливість заміни символу згідно з його порядковому номеру в кодах ASCII. 

APE Боротьба с Web-плагіатом також є платною у використанні. 

Платна програма DupeCopDesktop порівнює декілька текстів між собою і 

виявляє їх відсоток схожості і відмінності та шукає плагіат у глобальній мережі 

Інтернет з відображенням відсотку унікальності тексту. Також DupeCopDesktop 

відображає кількість слів у тексті та ключові слова. Для визначення схожості 

текстів між собою DupeCopDesktop може працювати без підключення до 

Інтернету. 

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 скористатисяпрограмою, більше – доведеться сплатити 1 руб за кожен 

пошук. Також це сервіс вимагає розміщення тексту, що перевіряється, на 

якому-небудь хостингу, тому перевірити контент, тільки що написаний не 

вдасться. 

Програма CompareSuite − не лише виявляє схожість в текстах, але і 

порівнює файли і папки. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і 

професійної версії. За допомогою стандартної версії програми можливе 

порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, Excel та веб-

сторінок.  
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Рис. 7. Зовнішній вигляд програми CompareSuite 

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 він 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. 

CompareSuite 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 CompareSuite є його 

занадто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну версію. 

Система автоматичного виявлення плагіату в текстах 

CognitiveTextAnalyzer, яку представила компанія Cognitive Technologies. 

Принцип роботи CognitiveTextAnalyzer полягає в наступному. У систему 

вводиться досліджуваний текст. Далі, CognitiveTextAnalyzer проводить 

синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває 
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синтаксичні і семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні 

характеристик, властивих даному тексту. Точна кількість характеристик 

залежить від об’єму 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. 

У прес-службі Cognitive говорять, що на відміну від існуючих систем 

перевірки на плагіат, що використовують стандартні ознаки, 

CognitiveTextAnalyzer 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 [82]. Єдиним недоліком програми є те, що вона перевіряє тексти лише 

російською та англійською мовами. 

Ефективність використання  онлайн-системи Unplag у ВНЗ 

Unplag (unicheck.com) ([ˌʌn’plæg], укр. − ‘Анплег’) − онлайн-сервіс 

пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених 

частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів 

користувача. Сервіс підтримує doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .html та .pdf формати. В 

2015 Unplag був названий Hot New Platform журналом Business.com.  

За допомогою сервісу пошуку плігіату українського походження Unplag, 

Східноукраїнський Фонд Соціальних Досліджень, Харківський Національний 

Університет ім. Каразіна та SCS Journal провели ряд соціологічних досліджень 

та виявили що 90% студентів користувались чужою інтелектуальною 

власністю. При цьому лише 53% студентів говорять, що їм розповідають про 
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плагіат у навчальних закладах, в той час як 76% викладачів стверджують, що 

вони попереджували студентів про це правопорушення. 

Сервіс пошуку плагіату Unplag може застосовуватися як для 

індивідуального використання – студентами, журналістами, письменниками, 

публіцистами, вчителями – так і для корпоративного використання в школах, 

коледжах, Вищих навчальних закладах. 

Unplag також має корпоративний пакет для вищих навчальних закладів, 

коледжів та шкіл. Корпоративні користувачі можуть використовувати сервіс 

пошуку плагіату в онлайн-режимі або інтегрувати Unplag в системи управління 

навчанням − Moodle, Canvas, Blackboard, Sakai, Schoology − через плагін або 

API. 

Unplag був запущений в 2014 році для викладачів та студентів. На 

український ринок сервіс вийшов наприкінці 2015 року. Сайт почав роботу як 

онлайн-сервіс пошуку плагіату, в основі якого складний алгоритм аналізу 

тексту, разроблений лінгвістами, викладачами та ІТ-спеціалістами. Система 

разкладає текст на окремі фрази та шукає співпадіння в режимі реального часу 

через Інтернет чи в документах з бібліотеки користувача, при цьому програма 

розпізнає підміну символів в тексті  (спосіб обману систем пошуку плагіату − 

заміна символів схожими символами з іншого алфавіту). Також Unplag 

визначає цитати та виноски, автоматично виключаючи їх зі звіту.  

В 2015 році сервіс став хмарним, в той самий час залишаючи учбовим 

закладам можливість інтегрувати продукт в програмне забезпечення на 

локальному рівні в  системи управління навчанням освітнього закладу (LMS). 

Наразі Unplag співпрацює з Львівською Політехнікою Університетом, 

НУБіП України, Київським Національним Університетом імені Тараса 

Шевченка, Чернівецьким Національним Університетом імені Юрія Федьковича, 

та рядом інших вищих учбових закладів України. 
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Рис. 8. Титульна веб-сторінка електроного ресурсу Unplag Україна 

У 2016 році сервіс пошуку плагіату Unplag, Східноукраїнський Фонд 

Соціальних Досліджень, Харківський Національний Університет ім. Каразіна та 

SCS Journal провели опитування серед студентів та зробили інфографіку, яка 

ілюструє проблему плагіату в академічній сфері в Україні. 

Для використання сервісу потрібно пройти процес реєстрації. Сервіс 

працює онлайн і доступний на українській, англійській, німецькій, іспанській, 

турецькій та французькій мовах. 

У разі підписання договору про співпрацю із навчальним закладом, як це 

зроблено у Національному університеті біоресурсів і природокристування 

України, є можливість корпоративної реєстрації відповідальних від факультетів 

за перевірку дипломних робіт на наявність плагіату. 
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Рис. 9. Панель реєстрації та активації в середовищі Unplag 

Вигляд робочого вікна системи пошуку плагіату у середовищі Unplag 

наведена на рисунку 10. 

  
Рис. 10. Бібілотека текстових файлів що мають бути перевіреними  

Далі наводимо послідовність структурування дипломних робіт студентів 

у системі Анплаг у вигляді принтскринів електроних екранів наведених на 

рисунках 11-16.  
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Рис. 11.  Порядок каталогів з документами та перевірки на плагіат 
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Рис. 12. Відображення результатів перевірки роботи на плагіат 
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Рис. 13. Зберігання звіту перевірки на плагіат 

Під час виникнення спірної ситуації, коли автор роботи не погоджується з 

результатами перевірки на плагіат є можливість повторно перевірити роботу та 

за потребою вилучити посилання на ресурси де є цитування на власні твори 

автора, як показано на рисунку 14. 

 
Рис. 14. Можливість вилученння з переліку «плагіат» посилань які мають 

правильне цитування 
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Рис. 15. Вікно оплати за перевірку документа з використанням інтернет 

джерел у системі Unplag 

 

 
Рис. 16. Менеджер управління викладачами та відповідальними за 

перевірку на плагіат від факультетів 

З метою перевірки ефективності використання програмного середовища 

Unplag нами було проведено експеримент. В основі дослідження лежить 

перевірка дипломних робіт студентів за роки у період 2011-2016 років та 

порівняння результатів. Для цього було залучено текстові електронні версії 
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випускників факультету інформаційних технологій освітніх ступенів 

«Бакалавр» спеціальностей «Компютерні науки» та «Економічна кібернетика». 

Слід зазначити, що до початку проведення експерименту із визначення 

плагіату системою Unplag дипломні роботи перевірялись програмою 

WCopyfind. Більш докладно про неї йдеться у розділі 6.2, де вказані її переваги 

та недоліки. 

Але одним з найбільших недоліків є нечутливість до реєстру та розкладки 

клавіатури. Йдеться про можливість автором замінити всі букви «о» в 

україномовному тексті роботи на  букву «о» в англійській розкладці клавіатури. 

В результаті всі слова де зустрічаються ця буква вже випадають з перевірки на 

плагіат як іншомовне слово. Цим недоліком студенти швидко розібралися та 

активно використовували у своїх дипломних роботах перед тим як подавати їх 

на перевірку відповідальному за плагіат по факультету. Саме тому постало 

питання віднайти більш сучасну та функціональну програму або систему 

перевірки на наявність плагіату. 

Однією з наріжних проблем постала необхідність розробки оновленого 

«Положення про академічний плагіат в університеті», де були б прописані 

основні норми та вимоги до необхідності перевірки наукових та навчально-

методичних праць студентів, науковців та викладачів. Сумісно з 

представниками деканат інформаційних технологій, навчальним та науковим 

відділами, а також представниками сектору захисту дисертацій в НУБіП 

України було розроблено «Положення  про порядок перевірки наукових, 

навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших 

робіт на наявність плагіату в НУБіП України». В основу Положення покладено 

нормативні документи, які регламентують поняття плагіату та його різновидів, 

а також визначають порядок перевірки на плагіат та відповідальність авторів.  

Отже, під час експерименту були використані всі роботи студентів, які 

перевірялись на плагіат у період з 2011 по 2015 роки та роботи студентів 2016 

року випуску. 
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В ході експерименту ми порівнювали результати перевірки дипломних 

робіт на наявність співпадіння та оригінальність документу. Як видно на 

діаграмі 6.1. результати перевірки одних і тих самих робіт двома різними 

програмами дав різні відсотки оригінальності документу. 

Результати дослідження показують, що з року в рік студенти в своїх 

випускних роботах використовували недоліки програмного забезпечення 

Wcopyfinder, а саме автозаміну схожих букв українського та латинського 

алфавітів, як то «і», «о», «р» тощо. Цим пояснюється щорічне зниження 

середнього показника плагіату в дипломних роботах з 23,2% майже до 2%. При 

цьому у 2016 році велику частину робіт програма взагалі представляла з 100% 

авторським вмістом, тобто без плагіату. Втім експеримент довів, що ці самі 

роботи містили запозичені текстові частини, що називають плагіатом. Програма 

Unplag оминає такі заміни букв в документі, що не впливає на якість перевірки. 

Як видно на діаграмі різниця знайденого плагіату у дипломних роботах у 

різних програмах склала більше 25%.  

 

 

Діаграма 1. Результати експерименту з порівняння дипломних робіт на 

наявність співпадінь програмними засобами Wcopyfinder i Unplag. 
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Програмне середовище Unplag має більш актуальне забезпечення 

перевірки документів та наукових робіт на визначення авторської долі у 

документі, більш якісний інструментарій від маніпуляцій із текстом авторами. 

До того дуже актуальним є наявність функції врахування цитування або 

посилання на інші авторські джерела, чого не має у програмному середовищі 

Wcopyfinder. Саме такі дослідження дали змогу впевнитись у якості 

програмного продукту Unplag та заключити з ними договір на рівні 

університету для подальшого використання.  

У подальших дослідженнях необхідно приділити увагу застосуванню 

програми Unplag для перевірок авторських розробок пошукачів наукового 

ступеня (аспірантів і докторантів) та розробників начального та навчально-

методичного забезпечення (науково-педагогічних та педагогічних працівників) 

на наявність академічного плагіату. В цих дослідження планується використати 

інтернет бази наукових розробок та бази даних інших ВНЗ які працюють з 

програмним забезпеченням Unplag. 

Використані літературні джерела: 

1. Воліков В. В., Дзьобко І. П. Проблеми інтелектуальної власності: плагіат у 

науці / В. В. Воліков, І. П. Дзьобко // Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(1). − С. 347-352. − 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_76 

2. Глазунова О. Принципи формування «академічної хмари» сучасного 

університету на основі відкритих програмних платформ [Електронний ресурс] / 

О. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 5 (43). – 

С. 174–188. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ 

article/view/1096 

3. Григоренко А. Збирання доказової бази при порушенні права 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність. - 

№ 7. - 2012. - С. 10-12. 

32 
 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_76
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/


4. Заимствования и плагиат. Накипь и ржавчина в науке [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://trv-science.ru/2009/12/22/sonin-tabl/. – 

Назва з екрану. 

5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Законодавство 

України про охорону інтелектуальної власності. За станом на 25 червня 

2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. − К.: Парлам. видав-во, 2007. 

6. Ілляш І. Як боротися з плагіатом знають авіатори / І.Ілляш// Голос України. 

- № 153. - 18 серпня 2006. − С. 9. 

7. Касаткін Д.Ю. Організація та методика проведення оцінки залишкових 

знань студентів, − Херсон. Збірник статей, 2011 р. – с.124-132 

8. Касаткін Д.Ю., Тверезовська Н.Т. Критерії оцінювання якості знань 

студентів / Д.Ю. Касаткін, Н.Т. Тверезовська // Науковий журнал 

Біоресурси і природокористування – Том.3(№3-4) – Київ, 2011. – С. 156-

164. 

9. Касаткин Д.Ю., Касаткина О.М. Дистанционное обучение в украине: 

проблемы, возможности и перспективы / Д.Ю.Касаткин, О.М.Касаткина // 

Сборник научных работ «Modern Directions Of Theoretical And Applied 

Researches ‘2015», SWorld – 17-29 March 2015, [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer38/464.pdf 

10. Пархомов, В.А. Плагиат как угроза модернизации экономики. [Текст] / 

В.А. Пархомов. – Иркутск, 2010. – 141 с. 

11. Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, 

дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність 

плагіату в НУБіП України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/polozh_plagiat_2016_0.pdf 

12. Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу:   http://false-science.ucoz.ua 

13. Проверка текстов на плагиат: мастер-класс копирайтера [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://work.free-lady.ru/proverka-tekstov-na-

plagiat-master-klass-kopirajtera/. – Назва з екрану. 
33 

 

http://pedpresa.ua/goto/http:/false-science.ucoz.ua
http://work.free-lady.ru/proverka-tekstov-na-plagiat-master-klass-kopirajtera/
http://work.free-lady.ru/proverka-tekstov-na-plagiat-master-klass-kopirajtera/


14. Проект ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок 

університетів у Болонський процес. [Електронний ресурс]. –

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure

_Ukrainian_version.pdf / – Назва з екрану 

15.  Склярчук О.О. Тест на плагіат студентських робіт - престижно і 

непрактично. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://pogliad.ua/news/ukraine/test-na-plagiat-studentskih-robit---prestizhno-i-

nepraktichno-240892 / – Назва з екрану. 

16. Тимченко Г.П. Цивільний процес мовою псевдонауки: частина друга. 

(Юридичний вісник України. − 2007. − №27; 2008. − №12 

17. Plagiarism Checker for Higher Education and K-12.  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://unicheck.com/education /  – Назва з екрану. 

18. Copyscape. The Threat of Plagiarism.  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.copyscape.com/plagiarism.php/ – Назва з екрану. 

19. Morze, N.V.,Glazunova, O.G. Design of electronic learning courses for IT 

students considering the dominant learning style //Communications in Computer 

and Information Science, 2014 − [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3- 319-13206-8_13 

20. Richard M. Felder, Rebecca Brent. The abc’s of engineering education: abet, 

bloom’s taxonomy, cooperative learning, and so on // American Society for 

Engineering Education. – Session 1375, 2004, – 324 р. 

21. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 

Industrial Revolution. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf. 

 

34 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf

	Вступ.
	Аналіз систем та програмних засобів виявлення академічного плагіату
	Ефективність використання  онлайн-системи Unplag у ВНЗ
	Використані літературні джерела:

