
БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА ПЛАГІАТ 

1. Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ – одна з кращих і найшвидших 

програм для перевірки будь-яких текстів на унікальність. Для перевірки текст 

необхідно скопіювати у вікно з програмою і натиснути кнопку перевірки. 

Сайти, де знайшлися такі ж матеріали тексту, відображатимуться в нижньому 

вікні програми. Переваги: швидкість, точність, простота. Недоліки: необхідна 

реєстрація.  

2. Etxt Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagiat/ – аналог Advego Plagiatus. 

Перевірка тексту триває довше, текст перевіряється більш ретельно. Відсоток 

унікальності тексту нижче, ніж у багатьох інших сервісах. Щоб запустити 

перевірку потрібно скопіювати текст у вікно, потім натиснути кнопку 

перевірки. Переваги: ретельніша перевірка тексту, простота у користуванні. 

Недоліки: швидкість. 

ОНЛАЙН СЕРВІСИ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ 

1. ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ — сервіс для перевірки курсових 

та дипломних робіт. Сервісом можна користуватися для будь-якої початкової 

перевірки на унікальність, але до результатів варто ставитися з підозрою. 

Краще підкріпити їх результатами в інших системах. Переваги: простота, 

доступність. Недоліки: невисока достовірність результатів. 

2. CONTENT-WATCH http://www.content-watch.ru/text/ — під час перевірки 

на унікальність використовує власний алгоритм пошуку в інтернеті. Для роботи 

на сайті реєструватися не потрібно. Унікальність перевіреного тексту 

вираховується у відсотках. Серед недоліків: обмеження за довжиною сайту (до 

3000 знаків без реєстрації, до 10 000 знаків після реєстрації), не більше 5 

запитів на день для одного користувача, 20 запитів – після реєстрації. Переваги: 

не потрібна реєстрація, швидкість. Недоліки: обмеження у кількості запитів та 

кількості знаків. 

3. TEXT.RU http://text.ru — сервіс, що  здійснює перевірку на плагіат з 

певними особливостями: захищає від неякісного рерайту зі зміною кожного 5 

чи 4 слова (у запозичених текстах буде виявлений високий відсоток збігів з 

першоджерелом); виявляє просте переставляння слів і фраз місцями (не 

допоможе зміна відмінків, часів та інших граматичних категорій слова). 

Переваги: швидкість, простота. Недоліки: невисока достовірність результатів. 

4. UNPLAG (компанії ТОВ „Антиплагіат”) ― онлайн-інструмент для 

швидкої перевірки академічних робіт та будь-яких інших текстів на плагіат. 

Сервіс виконує швидку перевірку по інтернет, а також по базах наукових робіт 

університетів чи репозитаріїв. Працює з форматами DOC, DOCX, PDF, ODT, 

RTF, HTML. Переваги: швидкість, точність. Недоліки: необхідна реєстрація. 

5. StrikePlagiarism.com ― антиплагіатна інтернет-система, яка автоматично 

перевіряє оригінальність тексту. У системи простий і зручний для користування 

інтерфейс. Документи можна завантажувати в форматах DOC, ODT, TXT, PDF, 



відсутні обмеження на обсяг документу. Текст порівнюється з ресурсами 

інтернет та базою даних системи. Переваги: швидкість, точність. Недоліки: 

необхідна реєстрація. 

6. Copyscape https://www.copyscape.com/ - сервіс для перевірки 

російськомовного та англомовного контенту. Переваги: швидкість, відсутні 

обмеження за кількістю перевірок в безкоштовні версії. Недоліки: перевірити 

можна лише текст, розміщений в інтернеті (для перевірки необхідно ввести 

посилання на сторінку в мережі, де розміщений текст). 

 

10 корисних сервісів для перевірки англомовних першоджерел на плагіат: 

1. http://www.plagtracker.com 

2. http://www.scanmyessay.com 

3. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php 

4. http://plagiarismdetector.net 

5. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc 

6. http://www.duplichecker.com 

7. http://www.paperrater.com 

8. http://plagiarisma.net 

9. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php 

10. http://www.plagium.com 
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