
Онлайн-сервіси та програми, які можна використати для виявлення 

плагіату 
 

Advego Plagiatus. Сервіс розміщений на сайті біржі контенту Advego.com. За 

його допомогою можна перевірити текст на унікальність онлайн (до 95 тис. символів) 

або ж завантажити безкоштовну програму Advego Plagiatus. Ця система є зручною для 

перевірки текстів, що мають великий обсяг. Про те, як нею користуватися, можна 

дізнатися з відео: Як завантажити Advego Plagiatus? Як правильно налаштувати Advego 

Plagiatus? Перевірка оригінальності тексту за допомогою програми Advego Plagiatus. 

Content-watch. Безкоштовна версія сервісу дозволяє перевіряти тексти обсягом 

до 10 000 символів тричі на день. Про те, як ним користуватися, можна дізнатися з відео. 

Edu-Birde. Безкоштовна онлайн-платформа для перевірки текстів на плагіат. Для 

перевірки тексту потрібно його скопіювати та вставити у відповідне вікно, натиснути 

кнопку «перевірити» та зачекати на звіт. Можна також завантажити повністю весь 

документ. 

Etxt Antiplagiat. Біржа контенту Etxt пропонує сервіси, що дозволяють 

перевірити тексти на унікальність онлайн або за допомогою програми Etxt Antiplagiat, 

яку можна безкоштовно завантажити та встановити на комп’ютер. 

Перевірка тексту онлайн може бути як безкоштовною, так і платною. Без реєстрації на 

сайті можна безкоштовно перевірити текст до 3 000 символів, а після реєстрації – до 5 

000. Такий варіант перевірки згодиться тим, хто нечасто працює з текстами та має 

потребу перевірити текст невеликого обсягу. 

У разі потреби перевірити великий текст необхідно завантажити безкоштовну програму. 

Про особливості її роботи можна прочитати за посиланням або переглянути відео: Etxt 

Антиплагіат. Огляд і налаштування програми, Де завантажити та як встановити 

програму Etxt Antiplagiat? 

Plagiarisma. Платформа дозволяє перевіряти тексти та виявляти збіги в Google і 

Yahoo! Вона є безкоштовною, має онлайн-версію або ж може бути завантажена та 

встановлена на комп’ютер. 

Like-Exactus. Простий у використанні онлайн-сервіс, який дозволяє безкоштовно 

перевіряти на плагіат академічні тексти. Перевірку можна проводити за роками та видом 

джерел пошуку (реферати, автореферати, зарубіжні конференції, зарубіжні журнали та 

ін.). 

UNICHECK (попередня назва – UNPLAG). Сервіс дозволяє перевіряти тексти на 

плагіат онлайн або завдяки програмному забезпеченню інтегруватися в електронні 

платформи закладів освіти (наприклад, Moodle, Google Classroom та ін.). За його 

допомогою можна безкоштовно перевірити онлайн текст обсягом від 30 до 200 слів. 
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