


Страшний звір ПЛГІАТ

 1. Clone («Submitting another’s work, word-
for-word, as one’s own»): копіювання, точне
відтворення (слово в слово) чужого тексту 
й видавання його за свій. 

 2. CTRL-C («Containing significant portions 
of text from a single source without 
alterations»): містить значну частину тексту 
одного джерела без змін. 

 3. Find — Replace («Changing key words and 
phrases but retaining the essential content of 
the source»): зберігається основний зміст
джерела зі зміною ключових слів і фраз. 

 4. Remix («Mixing paraphrased material from 
multiple sources»): парафрази матеріалів
кількох джерел упорядковуються так, щоб
текст виглядав цілісним. 

 5. Recycle («Borrowing generously from 
one’s previous work without citation») — це, 
по суті, дублювання автором власних
результатів (т. зв. «самоплагіат»), значних
шматків раніше опублікованих текстів без 
посилань.

 6. Hybrid («Combining perfectly cited sources 
with copied passages without citation») — це
бездоганне поєднання цитованих джерел і 
скопійованих абзаців без посилання. 

 7. Mashup («Mixing copied material from 
multiple sources») — це мікс, змішування
скопійованих матеріалів із кількох джерел. 

 8. 404 Error («Citing non-existent sources or 
including inaccurate information about sources») 
— «Помилка 404»: текст містить посилання на 
неіснуючі джерела, недостовірні відомості про 
джерела. 

 9. RSS Feed («Including proper citation of 
sources but containing almost no original work»): 
текст має належне оформлення цитат, але 
майже не містить оригінальних думок. 

 10. Re-tweet («Including proper citation but 
relying too closely on the text’s original wording 
and/or structure»): текст містить належне
цитування, але, по суті, дублює
формулювання та/або структуру первісного
(оригінального) тексту

10 Types of Plagiarism: http://go.turnitin.com/posters/plagiarism-spectrum

Cf. https://www.donnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/8/2019/08/Ponyattya_vidi_klasif.plagiatu.pdf



ПЛАГІАТ: survival of the fittest species 

https://www.turnitin.com/resources/plagiarism

-spectrum-2-0
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До чого дійшов прогрес?

Цифрові інструменти автоматизованого  

цитування та бібліографії (LIVE DEMO)
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The one that got away

Цифрові системи перевірки та самоперевірки 

на плагіат (Live Demo)

Інституційні сервіси

Відкриті| 

напіввідкриті 

сервіси



Here be dragons

Що очікує мій диплом/курсову/статтю/дисертацію?



Завдання 1

 Розбийтеся на групи

 Оберіть 2 ресурси автоматичного цитування та 

створіть 2-5 цитат для своєї роботи

 Результат представте у спільному Гугл-

документі



Завдання 2 (самостійно)

 Оберіть сервіс для самоперевірки на плагіат

 Перевірте будь-яку зі своїх робіт

 Зверніть увагу, що потрібно переробити та як 

уникнути нецитованих запозичень



Питання?


