
ПРЕЗЕНТАЦІЯ UNICHECK – УКРАЇНСЬКИЙ 

СЕРВІС ПЕРЕВІРКИ РОБІТ НА ПЛАГІАТ



Команда та компанія 

українські розробники

наша команда - це більш ніж 30 технічних спеціалістів та 

вчених

успішне впровадження розробок компанії в США та 

країнах ЄС

інноваційні розробки (сервіс визначення авторства 

EMMA та ін)

соціальна відповідальність компанії та соціальні проекти



Місія та партнери 

Місія Unicheck — підвищити якість освіти в Україні за рахунок 

впровадження принципів академічної доброчесності в 

університетську культуру та покращення академічної мотивації 

студентів та викладачів
Сервіс працює та впроваджується в більше, ніж 60 українських ВНЗ,

в ряді міжнародних університетів (більше 300: США, Іспанія, Індія,

Латинська Америка та інші) та ряді шкіл (більше 400: США, Бельгія та інші)

Плідна співпраця з американськими радами з міжнародної освіти

Розробка навчальних матеріалів та довідників разом із Харківським 

національним університетом імені В. Н. Каразіна

Формування безпечної, безкоштовної міжуніверситетської перевірки по 

базам академічних та наукових робіт ВНЗ



Переваги впровадження 

можливість впровадження системної перевірки академічних та наукових робіт; 

робота з багатьма мовами (українська, англійська, іспанська, французька, російська, 

німецька та ін);

одночасна і паралельна робота з сервісом всіх викладачів університету або 

відповідальних;

робота сервісу не вимагає установки додаткового ПЗ або спеціального обладнання 

(необхідно тільки комп'ютер, браузер і доступ до інтернету);

автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також зворотна 

автоматична підстановка в текст правильних і пошук на плагіат;

можливості швидкої (сторінка за 4-10 сек) і якісної перевірки текстів у багатьох 

форматах (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, 

HTM, HTML, ZIP, RAR);
інтуїтивний і легкий інтерфейс, який дає можливості працювати викладачам з 

сервісом без тривалого навчання; 

збереження форматування документу для зручності перегляду та оцінки; 

повноцінна робота із файлами та папками на сервісі (завантаження, збереження, 

надання доступу, можливість скачати на локальний комп’ютер у тому самому 

форматі в якому завантажувався файл); 



Переваги впровадження 

можливість одночасної швидкої перевірки до 35 файлів по Бібліотеці закладу 

та до 40 файлів через мережу Інтернет з одного акаунту; 

можливість авторизації через Google+; 

можливість завантажувати файли з Google Drive, OneDrive, Dropbox; 

формування безпечної, безкоштовної міжуніверситетської перевірки по базам 

академічних та наукових робіт ВНЗ та збереження авторизованого доступу та 

конфіденційності робіт;

використання власної пошукової системи та використання індексів пошукових 

систем; 

щоденне збільшення пошукової бази та індексу за рахунок додавання 

репозитаріїв, архівів журналів та баз робіт; 

рахуються тільки слова, що перевіряються, без врахування табуляцій, картинок ; 

результати перевірки можна зберегти в зручному PDF звіті, із збереженням всіх 

кольорових маркерів по тексту та використовувати його офлайн; 



Переваги впровадження

ієрархічний доступ Адміністратор - Викладачі - Студенти (можливості відправлення 

файлів для перевірки безпосередньо студентами викладачеві в систему);

детальний і інформативний результат перевірки - звіт подібності (кольорові 

маркери по тексту, можливості перегляду джерел ...);

можлива дистанційна робота викладача зі студентом; 

автоматичне виключення цитування та списку використаних джерел; 

інтеграція з LMS (Moodle, Canvas, Sakai ...)- автоматизація процесу збору та 

перевірки робіт;

конфіденційність роботи (всі тексти, які перевіряються через університетський 

корпоративний акаунт залишають тільки за університетом і не зберігаються в 

загальну базу та не використовуюсяться для перевірок іншими університетами). Із 

попереднім узгодженням із університетом є можливості надання перевірок по їх 

базам іншим університетам, але база знаходиться на серверах університету!

технічна підтримка та робота над пропозиціями поліпшення сервісу від наших 

університетів;

можливість підключення до сервісу своєї власної бази робіт (без 

збереження оригіналів документів у сховищі третіх осіб); 



Структура сервісу



Простота в роботі



Простий у користувані інтерфейс



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Інформативний та зрозумілий звіт



Вилучення цитат та посилань



Інтеграція

Plugin            LTI            API



Пропозиція для Вашого університету 

безкоштовний централізований доступ до сервісу та підключення всіх кафедр 

університету (системний підхід!);

безкоштовна перевірка проти університетського акаунту (вирішення проблеми 

колективного плагіату!);

безкоштовна перевірки проти репозитарію університету (вирішення проблеми 

внутрішнього плагіату!);

безкоштовна перевірка по національному репозиторію (спільно з МОН проводимо 

консультації та очікуємо його запуск);

перевірка проти відкритих інтернет-джерел на рівні собівартості наданих послуг 

пошуковими системами, що дорівнює 0,5 грн. за сторінку (275 слів);

університет отримає безкоштовні автоматичні оновлення системи та нові функції, що 

будуть додаватись на весь період співпраці;

автономність роботи із сервісом та можливості інтеграції із Вашими LMS системами;

доступ до безкоштовних міжуніверситетських перевірок. 



Історія 
Боротьба із плагіатом це не просто боротьба із наслідками цього явища, які виражаються у

текстових запозиченнях знайдених в роботах, а це є комплексна боротьба із наслідками та причинами

появи такого явища.
Коли Пітер Тіль розбудовував свою компанію PayPal (міжнародна електронна платіжна

система) у 2000-х він зіштовхнувся із серйозною проблемою, через шахрайство з кредитними картами

компанія втрачала до 10 млн. дол. США щомісяця. Вирішити цю проблему із запровадженням
великого штату контролерів, щоб фізично відслідковувати всі перекази, не було реальним, так як
проводились тисячі переказів на хвилину [1].

Єдиним рішенням в тій ситуації було створення програмного забезпечення для
автоматизації таких функцій, як розпізнавання і скасування фіктивних рішень про переказ.

Але команда PayPal зіштовхнулася із ворогом, який дійсно швидко змінював тактику і

обходив програму, яка не встигала кожен раз адаптуватись та удосконалюватись.
Тому було прийнято рішення використовувати гібридний підхід заснований на синергії

роботи аналітиків-людей і машини: компьютер відзначав найпідозріліші перекази в зручному

інтерфейсі, а люди-оператори вже ухвалювали остаточне рішення, про те шахрайські вони чи ні. [1]
Схожа ситуація є із виявленням плагіату в академіних чи наукових роботах і тільки синергія

людини-перевіряючого і машини може дати дійсно якісні результати! Синергія людини-перевіряючого

і компьютера: програмне забезпечення відзначає текстові збіги, можливі приховування та маніпуляції у
зручному та інформативному інтерфейсі, а людина-експерт вже ухвалює остаточне рішення, про те
плагіат це чи ні.

1. Peter Thiel. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future: Politics & Government / Peter
Thiel, Blake Masters. - Crown Publishing Group, 2014. - 224



Дякую за увагу!


