
Як підготувати роботу до 
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Лайфхаки та поради



Де шукати корисні поради 
по письму без плагіату
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Виберіть тему і зміст

5 кроків до успішної роботи 

Систематизуйте наявну літературу

Пишіть оригінально

Дотримуйтесь певного стилю цитування 

Попередньо перевірте на наявність запозичень 



Виберіть тему і зміст

На початку потрібно визначитись із темою своєї роботи та її 

завданням, у цьому вам, в першу чергу, допоможе науковий 

керівник. 

Тема та завдання наукової роботи мають спонукати до 

оригінального дослідження та нести певну наукову новизну.



Систематизуйте наявну літературу

Коли ви визначились з темою дослідження, почніть збирати 

інформацію. Показником гарної підготовки стане значна кількість 

зібраної інформації на обрану тему. 

Якісне дослідження передбачає добірку великої кількості літератури 

та статей на відповідну тему, що допоможе ширше подивитись на 

проблематику.



Пишіть оригінально

Не зловживайте копіюванням тексту з обраної літератури, 

висловлюйте власну думку. Копіювання частин тексту нашкодить 

вашій роботі, бо сервіси з пошуку плагіату швидко знайдуть 

першоджерела, а це може вплинути на подальший відсоток збігів у 

доробку. 

Найкраще, що ви можете зробити – це проаналізувати існуючу 

інформацію, а свої висновки описати в роботі.



Дотримуйтесь певного стилю цитування

Це аж ніяк не рядова проблема, оскільки існують десятки різних

стилів цитування. Наприклад: MLA style (Modern Language Association) 

style, APA (American Psychological Association) style, 

Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS (American Chemical Society) 

style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) style, Vancouver style, OSCOLA.

Тому, обравши певний стиль цитування, дотримуйтеся його протягом

усієї роботи.
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Як проходить автоматизований процес 
перевірки плагіату?

Завантажуйте
файли у всіх
стандартних
форматах

Завантаження

Система автоматично 
перевіряє документ зі
швидкістю 20 секунд 
на сторінку

Сканування та 
перевірка

Кожен звіт чітко
показує ознаки
плагіату та точне
джерело збігів

Автоматичне 
формування
онлайн-звіту

PDF-звіт, який можна 
роздрукувати, для 
викладача та студента 
з детальною 
інформацією

Результат 
перевірки 
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Що покаже звіт про 
перевірку на плагіат?



Що містить звіт від 
Unicheck

Відсоток схожості

Цитати

Вилучення

Модифікації 

Коментарі
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Як виглядають джерела у звіт?
Доступ до використаних джерел

Ви можете переглядати всі 
джерела інформаці з якими 
знайдено збіги.

Кожен крок,як на долоні 
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Цитуйте правильно
Використовуйте думки інших у своєму доробку

Цитати в Unicheck визначаються за 
певними академічними правилами та 
підсвічуються у звіті подібності синім 
кольором. 

Визначення цитат 
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Вилучення джерел
Ми постійно оновлюємо та вдосконалюємо зручність користування 

Будь-які джерела у роботі 
можна вилучити та зменшити 
відсоток схожості.
Якщо повернути вилучене 
джерело, відсоток буде 
перераховано.

Приймайте рішення про 
доцільність інформації



Які технології використовують
для пошуку текстових
модифікацій?



Технологія «Модифікації»
Залежно від модифікацій можуть впливати чи не впливати на відсоток схожості

Технологія для 
пошуку текстових 
модифікацій, яка 
повідомляє вас 
про підозрілі 
маніпуляції з 
текстом. 

Modifind помічає 
приховані 
кольорові 
символи, 
вбудовані 
спеціальні 
символи, 
багатошарові 
документи тощо.
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