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БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованої
наукової й освітньої спільноти. Стаття 42 Закону України «Про освіту» подає таке
визначення поняття «академічна доброчесність»: «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» [1].

Зважаючи на важливість упровадження академічної доброчесності в Україні, статтю 58
Закону України «Про вищу освіту» доповнено пунктом 31 {згідно із Законом № 2145-VIII
від 05.09.2017}
, який
наголошує, що дотримання в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності
академічної доброчесності та забезпечення її дотримання здобувачами вищої освіти – є
одним з важливих обов’язків науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
[2].

Електронне видання «Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної
доброчесності» наголошує, що «надання доступу до систем виявлення текстових
збігів/ідентичності/схожості» є одним з важливих напрямів діяльності бібліотеки [3].

Із цією метою бібліотека ПУЕТ склала список програм, які надають безкоштовні послуги з
перевірки текстів на унікальність.

СПИСОК ПРОГРАМ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ
1. Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ – одна із кращих і найшвидших програм
для перевірки будь-яких текстів на унікальність. Для перевірки тексту його необхідно
скопіювати у вікно із програмою і натиснути кнопку перевірки. Сайти, де знайшлися такі
ж матеріали тексту, відображатимуться в нижньому вікні програми.
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2. Unichek https://unicheck.com/ – потужний інтелектуальний сервіс. Завдяки
поєднанню надсучасних технологій та інтуїтивного дизайну Unicheck допомагає
підвищити якість оригінальних текстів, а не просто вказує на текстові збіги (обов’язкова
реєстрація та створення особистого кабінету).
3. https://my.plag.com.ua/ – безкоштовний сервіс перевірки, багатомовний,
професійний, інтерактивний, але є платні послуги для прискорення обробки. Обов’язкова
реєстрація.
4. https://content-watch.ru/text/ – онлайн перевірка на плагіат – безкоштовно, швидко
та без реєстраціі! Ретельний аналіз тексту та пошук копій в Інтернеті. Спеціально
розроблений алгоритм перевірить ваш текст на унікальность та відразу дасть результат.
5. https://advego.com/antiplagiat/ – антиплагіат онлайн – безкоштовний сервіс
перевірки тексту на плагіат, дублікати. Завдяки спеціальним алгоритмам антиплагіату
текст надійно перевіряється на унікальність навіть після обробки синонімайзерами та
програмами для «обходу антиплагиату», «підвищення» оригінальності статті відсотка
плагіату документа.
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