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ПРОБЛЕМА – ПЛАГІАТ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Хоча плагіат явище не нове, ніколи раніше його не можна було так легко і масово створити, 
і так складно викрити. Високий ступінь доступності ресурсів знань стає не тільки зручністю, але 
і спокусою в написанні статей, курсових та дипломних робіт, дисертацій, використовуючи так 
званий метод «копіювати – вставити», а так само метод перекладу текстів з мови оригіналу.

Крім того інтернет надає доступ до недооцінювати, оскільки вона ставить під загрозу якість освіти 
і макроекономічну ефективність.

Для викорінення практики плагіату необхідний ефективний інструмент виявлення плагіату 
в наукових роботах і процедури, які гарантують транспарентність.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ – STRIKEPLAGIARISM.COM

Це комплексна антіплагіатна програма, яка використовується освітніми закладами Польщі, Румунії, 
Німеччини та Колумбії. Вона поєднує в собі програмне забезпечення з заходами підтримки якості 
освіти, розроблені досвідченими фахівцями.

Інтерфейс StrikePlagiarism.com доступний англійською, російською, німецькою, іспанською 
румунською та українською мовами.

Антиплагіатне програмне забезпечення розпізнає скопійовані тексти 
та їх джерела

Початковий тренінг користувача і постійна його підтримка 

Правила захисту авторського права для університетів і покрокова 
інструкція

ОСОБЛИВОСТІ АНТІПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ:

• Інтуїтивність – Завантаження документа для перевірки в кілька кроків

• Швидкість – Результат аналізу на плагіат доступний протягом 24 годин

• Гнучкість – Адаптована до потреб клієнта і інтегрована з LMS

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Антіплагіатна система може бути інтегрована з існуючою системою LMS, а також мати доступ через 
веб-сайт.

Клієнт програми може вибрати кількість користувачів і адміністративних облікових записів у межах 
зони своєї діяльності. Під клієнтом увазі, наприклад, навчальні заклади, освітні центри, бібліотеки 
і так далі.

Залежно від потреб конкретної установи, система дозволяє додаткову функціональність.



Після входу в систему перевірка оригінальності документа здійснюється в кілька простих кроків.

Користувач може завантажити один або відразу декілька документів і перевірити їх статуси в свому 
обліковому записі. Після підтвердження програмне забезпечення перевіряє, ідентична інформація 
в тексті з тією, яка доступна в Інтернеті і в локальній базі даних. Ресурс локальної бази даних клієнта 
поступово оновлюється і збільшується. 

ЩО ПОКАЗУЄ ЗВІТ АНТИ ПЛАГІАТУ?

Два коефіцієнта подібності, які показують відсоток дубльованих фрагментів перевіряється до-
кумента, ідентичних у виявлених джерелах.

Список джерел фрагментів зазначених як «скопійовані».

Повний текст перевіреного документа. Ясно позначені фрагменти визнані ідентичними. Відзна-
чена інформація про довжину і джерела скопійованого тексту. Виділення різними кольорами визна-
чає тип джерела.

Звіт по плагіату готовий протягом кількох годин. Користувач проінформований про це за допо-
могою автоматично згенерованого повідомлення, відправленого на електронну пошту. Зручна 
форма звіту плагіату дозволяє швидко оцінити текст який перевірявся. Крім того, програма по-
відомляє про текстові спотворення, які припускають спробу маскування нетипових запозичень, 
а так само розкриває приховані символи, які можуть привезти до посилення унікальності плагіату.

ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ

Для забезпечення ефективного контролю, важливо поєднувати використання програмного забезпе-
чення з прозорою та простою антіплагіатною процедурою.
StrikePlagiarism.com має досвід у розробці та імплементації процедур і правил, використовувані ви-
щими навчальними закладами при обслуговуванні Антиплагіату. 
Крім цього, фахівці компанії забезпечують підготовку і постійну підтримку користувачів.

ПЕРЕВАГИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПЛАГІАТУ:

Отримання достовірних даних про результати досліджуваних робіт

Використання зручних, прозорих і однакових процедур

Підвищення якості освіти

... ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИ ПЛАГІАТУ!

Макс.24ч   Завантаження Перевірка Оцінка



ПРО НАС:

StrikePlagiarism.com –це міжнародний бренд Plagiat.pl.
Компанія з 2002 року допомагає педагогам і студентам в боротьбі 
з плагіатом. Компанія реалізує антиплагіатне програмне забезпечення 
та інші засоби, необхідні для захисту інтелектуальної власності освітніх 
установ, видавництв та власників інтелектуальної власності, та веб-сайтів. 

Plagiat.pl є організатором і учасником багатьох конференцій та наукових 
заходів з питань якості освіти та проблем плагіату в Польщі та за кордоном. 
Компанія безпосередньо підтримується Польським Акредитаційним 
Комітетом та Міністерством Науки і Вищої Освіти Польщі.

ІНШІ ПРОДУКТИ PLAGIAT.PL

КОНТАКТИ

Plagiat.pl Sp. z o.o.

вул. Врубла 8, Варшава 

02-736, Польща 

Тел. +48 22 100 11 11

Факс: +48 22 100 53 30

contact@strikeplagiarism.com 

www.strikeplagiarism.com

Антиплагіатна система

для ВНЗ

Цифровий архів для 

ВНЗ

Моніторинг в боротьбі 

з піратством


