
Використання програмних
продуктів для забезпечення
академічної доброчесності
навчально-методичних
матеріалів



забезпечення академічної доброчесності

Системи управління 
навчанням (LMS) 

Гнучкий у налаштуваннях
віртуальний освітній процес

Засоби відеозв’язку

Онлайн спілкування та контроль 
присутності під час навчання

Антиплагіатні програми 

Автоматизований пошук плагіату, 
неправомірних запозичень, 
текстових модифікацій 

Месенджери

Швидка комунікація між 
студентами, викладачами та  
адміністрацією закладу освіти

Онлайн оцінювання 

Сервіси, які дозволяють проводити 
онлайн іспити та заліки, в тому числі 
відповідні модулі у системах 
управління навчанням 

Онлайн перевірка домашніх 
завдань 
Сервіси, які автоматизують 
перевірку завдань, лабораторних 
робіт та математичних розрахунків 
студентів 



Чи потрібно перевіряти
навчально-методичні матеріали
на плагіат?



ТАК / НІ



Чому важливо дотримуватись 
академічної доброчесності й 
перевіряти тексти на плагіат?
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Перевірки 
текстів на 
наявність 
неправомірних 
запозичень і 
плагіату 

* Аналітика сервісу Unicheck за 2020 рік 
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Плагіат і неправомірні запозичення у 
навчально-методичних матеріалах 

Високий відсоток 
текстових збігів 

Низький відсоток 
текстових збігів 

Індивідуальні програми 
курсів і лекцій. 

Індивідуальні завдання 
для студентів 

Очікуємо в матеріалах, 
які не містять в собі 
нової інформації й 
даних

Очікуємо в авторських 
матеріалах 

Унікальні навчально-
методичні матеріали 



Сучасні інформаційні технології
для оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої
освіти



Можливості LMS

Навчальні матеріали 
онлайн 

Завантаження лекцій, 
таблиць, відео- та 
фото- матеріалів

Надання доступу 
студентам до 
необхідної інформації

Перевірка знань 
студентів

Створення онлайн 
опитування 
та тестів за певний період 
часу 

Отримання результатів 
та комунікація зі 
студентами

Онлайн оцінювання та 
завантаження звітів й 
статистики

Зворотній зв’язок зі 
студентами

Переваги використання систем управління навчанням  у навчальному процесі 

Контроль виконання 
домашніх завдань 
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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 з 
детальною 
інформацією, 
який можна 
роздрукувати

Результат 
перевірки 

10



Що містить звіт від 
Unicheck

Відсоток схожості

Цитати

Вилучення

Модифікації 

Коментарі



Зв’язок з нами

Андрій Сідляренко

a.sidliarenko@unicheck.com

UNICHECK.COM


