
Як підготувати роботу до 
перевірки на плагіат? 



Андрій 
Сідляренко 
Комерційний директор 
Uncheck Україна 



Виберіть тему і зміст

5 кроків до успішної роботи 

Систематизуйте наявну літературу

Пишіть оригінально

Дотримуйтесь певного стилю цитування 

Попередньо перевірте на наявність запози чень



Де шукати корисні поради 
по письму без плагіату



Стилі цитування

https://www.kspu.edu/filedownload.ashx/international%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-
9ac7-8e29a393b9fb

Приклади цитат з ресурсу: 



ДСТУ 8302:2015

Внутрішньотекстове посилання

Приклад: У тексті: «… про що зазначено у законі України «Про видавничу справу» [3]



APA стиль

Цитата всередині рядка: 
Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як "спонтанний
перелив сильних почуттів" (с. 263). 

Блокова цитата:
Приклад:  У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все 
використовується для позначення видів роботи, безпосередньо пов’язаних з 
діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-
культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення
мовних творів під час їх підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до 
трансляції. (Хоню, 2006, с. 45)



MLA стиль

Цитата всередині рядка: 
Приклад: Вордсворт заявив, що романтична поезія була відзначена як 
"спонтанний перелив сильних почуттів" (263).

Блокова цитата:
Приклад:  Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної
професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних
творів під час їх підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до 
трансляції. (Хоню 45)



Harvard style

Цитата всередині рядка: 
Приклад: Так, наприклад, Виготський (1991, с.11) наголошував, що “всюди
розвиток особистості дитини виявляється як функція від розвитку її
колективної поведінки”.

Блокова цитата:
Приклад: “These grants were determined independently of the domestic license 
fee. A recent spending review has announced plans for the funding for the world 
service to be drawn from the domestic license fee”. (Jones, 1967, p.27)



Попередня перевірка тексту на 
плагіат і неправомірні
запозичення за допомогою
Unicheck



www.unicheck.com

Процес перевірки плагіату
Автоматизований, точний, інтуїтивно зрозумілий

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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Висока точність перевірки
Ви можете довіряти звіту Unicheck

Кожен документ порівнюється 
із 40+ мільярдами веб-сторінок 
з інтернету

40+ Мільярдів



www.unicheck.com

Пошук у режимі реального часу
Найсвіжіша база даних у світі

Наша технологія постійно перевіряє
всю мережу інтернет на наявність
нового вмісту.
Інформація, яку було опубліковано
протягом 10 хвилин потрапляє до 
наших пошукових індексів та 
визначається як збіг моментально.

Жоден сервіс не має такої технології в 
режимі реального часу.

Моментальна точність
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Що містить звіт від 
Unicheck

Відсоток схожості

Цитати

Вилучення

Модифікації 

Коментарі



www.unicheck.com

Секретний інгредієнт
Чому нас обирають

Unicheck робить роботу 
викладачів простішою та 
інноваційнішою

Швидкий робочий процес

Викладачі та студенти
відразу розуміють, як 
користуватися сервісом

Інтуїтивний інтерфейс

Документи скануються з 
надзвичайноюшвидкістю

- 20 секунд на сторінку

Найшвидші в світі

Найкращий*

сервіс для 
закладів освіти

Міжуніверситетська перевірка

Роботи можна порівнювати з 
текстовими документами інших

закладів освіти
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Безліч можливостей
Ми працюємо із різними форматами і системами

Докумети легко шукати
у кабінеті користувача
за  назвою файлу

Пошук у акаунті

PDF, DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, PPT, PPTX, ODT, 
ODS, ODP, RTF, 
PAGES, TXT, HTM, 
HTML, ZIP та інші

Формати 

Легка інтеграція до 
будь-якої системи
управління
навчанням (LMS)

Системи управління 
навчанням



Зв’язок з нами

Андрій Сідляренкоa.sidliarenko@unicheck.com

UNICHECK.COM


