
Перевірка робіт на плагіат за допомогою програмного засобу 
 “eTXT Антиплагіат” 

 
eTXT Антиплагіат - це програма для перевірки унікальності тексту, 

яка здійсює детальний аналіз тексту і визначає оригінальність статті 
(кваліфікаційної роботи, електронного ресурсу, сайту) в відсотковому 
співвідношенні. 

Для початку роботи необхідно завантажити та встановити на свій ПК 
програму “eTXT Антиплагіат”. Програма доступна за адресою 
http://www.etxt.ru/antiplagiat/ , для операційної системи Microsoft Windows XP 
або новішої версії. 

 
Рисунок 1. Інтерфейс програми “eTXT Антиплагіат” 

  
Вкладка  редактор  (Рис. 1) містить поле текст, що дозволяє ввести 

дані для перевірки. Щоб перенести дані у програму, достатньо скопіювати їх 
з будь-якого джерела та перенести в поле текст за допомогою клавіш на 

панелі інструментів (скопіювати  та вставити ) або за допомогою 
“гарячих комбінацій” (Ctrl+C : скопіювати; Ctrl+V : вставити). Також ви 

http://www.etxt.ru/antiplagiat/


можете перенести дані в програму безпосередньо з текстового файлу. Для 
цього в меню файл оберіть пункт відкрити файл, та оберіть необхідний 
файл для завантаження. Поле журнал буде відображати відомості про 
результати перевірки. 
 Для початку перевірки необхідно виконати наступні кроки: 

1. Перенести текст роботи в поле текст (вкладка редактор). 
2. Натиснути перевірка унікальності. 
3. Виконувати вказівки програми, відповідати за запити діалогових вікон, 

що з'являються під час виконання перевірки (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Приклад діалогового вікна. 

 
Виконання перевірки займає від 5 хвилин, в залежності від об'єму 

роботи, продуктивності ПК та швидкості з'єднання з мережею Інтернет. 
 Після завершення перевірки, програма подає звіт, в якому зазначається 
перелік посилань, за якими знайдено співпадіння, а також кінцевий висновок 
про унікальність тексту (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Результати перевірки 



 Додатково програма відмічає в тексті ділянки тексту, що могли бути 
скопійовані або скомпоновані за матеріалами за вказаними посиланнями. 
Ділянки, що чітко співпадають з матеріалами за посиланнями, виділені 
кольором, відповідно до кольору вказаному перед посиланням  (наприклад,

). Результати перевірки можна експортувати у форматі Microsoft Word, для 
зручності подальшого використання. Для цього оберіть в меню файл пукнт 
зберегти звіт, та введіть назву файлу для збереження звіту (Рис 4.) 

 
Рисунок 4. Збереження результатів перевірки 

У разі виникнення сумнівів щодо результатів перевірки, необхідно вручну 
проаналізувати запропоновані посилання.  


