
 

Відкриті онлайн-ресурси з популяризації академічної 

доброчесності 
 

1) EdEra – український проект, який пропонує онлайн-освіту. Особливість 

EdEra у тому, що платформа пропонує багато курсів, які орієнтовані на вчителів та 

викладачів. 

Онлайн-курс для вчителів старших класів «Академічна доброчесність» 

cайт: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101 
+AcIn2019/about  
 

2) Офіційна сторінка Unicheck Україна у  Facebook  
сайт: https://www.facebook.com/UnicheckUa/ 
 

3) Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening 

Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується 

Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і 

науки України та підтримки Посольства США в Україні 
сайт: https://saiup.org.ua/  
 

4) «Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності» та «Розширений глосарій термінів та 

понять із академічної доброчесності» 
сайт: https://saiup.org.ua/resursy/ 
 

5) Націонале агентство із забезпечення якості вищої освіти/Академічна 

доброчесність 
сайт: https://naqa.gov.ua 
 

6) Рекомендації щодо запобігання академічного та його виявлення в наукових 

роботах плагіату (Лист МОН від 15.08.2018 р. № 1/11-8681) 

сайт: https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-

vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf 
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Безкоштовні онлайн-сервіси для перевірки 

навчальних наукових робіт на анти плагіат 
 

 
Назва 

Основні функції 

 

Посилання 
Кількість 

символів 

Переві- 

рка 

орфо- 

графії 

Реєст- 

рація 

Англо- 

мовні 

доку- 

менти 

Unicheck https://unicheck.com/uk- 

ua/free-plagiarism-checker- 

online 

200 + - + 

Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ 95000 - + + 

ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ 5000 + + - 

CONTENT-WATCH http://www.content- 3000- 

10000 

- +- - 

TEXT.RU http://text.ru Необмеже- 

но 

- +- - 

Etxt Antiplagiat https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 3000 + +- + 

Plagiarisma https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 3000 - - - 

Like-Exactus http://like.exactus.ru/index.php/ru

/ 
Необмеже-

но 

+ + + 

PlagiarismCheck https://plagiarismcheck.org/  Необмеже- 

но 

+ - + 

Plagtracker http://www.plagtracker.com/ Необмеже- 

но 

- + + 

ScanMyEssay https://www.scanmyessay.com/ Необмеже- 

но 

- - + 

Plagscan https://www.plagscan.com/p 

lagiarism-check/ 

Необмеже- 

но 

- - + 

PlagiarismDetector https://plagiarismdetector.net 1000 - - + 

DupliChecker https://www.duplichecker.com/

free-tools.php 

1000 - - + 

Paperrater https://www.paperrater.com/ Необмеже- 

но 

+ - + 
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