
БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ТА ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ 

ТЕКСТУ НА УНІКАЛЬНІСТЬ: 

 Advego Plagiatus 

Можна перевірити текст на унікальність онлайн 

(https://advego.com/antiplagiat/ ) (до 95 тис. символів) або ж завантажити 

безкоштовну програму Advego Plagiatus (https://advego.com/plagiatus/ ). 

Ця система є зручною для перевірки текстів, що мають великий обсяг. 

Для перевірки текст копіюють у вікно з програмою і натискають 

кнопку перевірки, інтернет-сайти, де знайдено текстові збіги 

відображатимуться у нижньому вікні програми. 

Детальніше 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. 

 Etxt Antiplagiat  

Можна перевірити тексти на унікальність онлайн 

(https://www.etxt.ru/antiplagiat/ ) 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. 

Детальніше про сервіс можна дізнатися за посиланням 

https://www.etxt.ru/subscribes/etxt-antiplagiat/ або переглянути відео: Etxt 

Антиплагіат. Огляд і налаштування програми, Де завантажити та як 

встановити програму Etxt Antiplagiat? 

 Edu-Birde 

Безкоштовна онлайн-платформа для перевірки текстів на плагіат 

(https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat). Для перевірки тексту 

потрібно його скопіювати та вставити у відповідне вікно, натиснути 

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

повністю весь документ. 

 UNICHECK  

За допомогою сервісу безкоштовно можна перевірити 

онлайн текст обсягом від 30 до 200 слів (https://unicheck.com/uk-ua/free-

plagiarism-checker-online). 

 Content–watch 

Безкоштовна версія (https://content-watch.ru/text/) сервісу дозволяє 

перевіряти тексти обсягом до 10 000 символів тричі на день.  

На основі запропонованих варіантів підраховується загальна 

унікальність тексту у відсотках, а також унікальність щодо кожної 
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знайденої сторінки із збігами. Є можливість подивитися, які частини 

тексту були знайдені на кожній з проаналізованих сторінок. Існує 

можливість ігнорувати певний сайт. 

Детальніше: відео.  

 Antiplagiat  

https://www.antiplagiat.ru  

Без реєстрації за допомогою сервісу можна перевіряти за раз до 5000 

символів. 

 Plagiarisma 

Сервіс (https://plagiarisma.ru/) дозволяє перевіряти тексти та 

виявляти збіги в Google і Yahoo! Має онлайн-версію або ж може бути 

завантажена та встановлена програма на комп’ютер. 

 Like-Exactus 

Онлайн-сервіс, який дозволяє безкоштовно перевіряти на плагіат 

академічні тексти. (http://like.exactus.ru/index.php/ru/) 

 Text.ru 

Безкоштовна онлайн перевірка тексту (https://text.ru/antiplagiat).  

Після перевірки надає звіт з відсотком унікальності, числом 

знаків з проблемами і без них. Можливе використання без реєстрації, після 

реєстрації зменшується час очікування у черзі.  
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