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1. Опис системи Strikeplagiarism.com 

Система Strikeplagiarism.com - це ІТ-інструмент, призначений для перевірки 

справжності текстових документів. Завданням системи є надання інформації, яка 

дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в уже згадуваному тексті і їх 

джерелах. 

Система виявляє фрагменти аналізованого документа, ідентичні текстам, 

розміщеним в порівняльній базі даних, включно з текстами, котрі відмічені лапками, 

виносками і фрагментами, які не захищені авторським правом (наприклад, правові 

акти). 

Система не вказує на вміст плагіату в документі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система Strikeplagiarism.com порівнює всі завантажені 
документи з джерелами в наступних базах даних :  

 Документи в домашній базі даних університету 

(документи «добавлені в базу даних»);  

 документи з бази даних інших університетів (програма 

обміну базами даних)²; 

 інтернет джерела; 

 база даних RefBooks¹; 

 юридична база даних; 

 база даних УкрІНТЕІ³. 

¹ Дана база створена компанією Plagiat.pl sp. z o.o. на основі книг, статей, а також 

інших наукових і спеціалізованих публікацій, наданих авторами і видавцями 

виключно для цілей антиплагіатного аналізу. В даний час вона містить більше 3 

мільйонів текстів, захищених авторським правом, в основному на польській та 

англійській мовах. 

² Щоб забезпечити перевірку по базах даних інших університетів, необхідно 

підписати документ про обмін базами даних .   

³  Завдяки співпраці StrikePlagiarism.com з УкрІНТЕІ надає доступ перевірки у своїй 

базі даних. 
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Антиплагіатна система надається в формі Saas («програмне забезпечення як послуга 

»): 

 Обробка даних відбувається на сервері постачальника послуг; 

 Для того, щоб скористатися послугою, Вам необхідний комп'ютер, підключений 

до Інтернету. 

 В деяких випадках через запобігання експорту документів  на наш сервер ми 

надаємо додатковий платний модуль, який розміщується на сервері клієнта. 

 

2. Вхід в систему Strikeplagiarism.com 

Щоб увійти в систему Strikeplagiarism.com, перейдіть на сайт 

https://www.strikeplagiarism.com, а потім в правому верхньому кутку натисніть 

кнопку «Вхід». 

 

Після вводу даних в полях логіну (електронна пошта) і паролю, натисніть «Увійти» 
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Адміністратор може керувати: документами, користувачами та параметрами 

облікового запису Університету. Адміністратор також має право попереднього 

перегляду поточного стану використання контракту згідно угоди. 

 

Крім того, адміністратор може завантажувати документи в систему. Детальна 

інформація про способи завантаження документів представлена в Інструкції 

Користувача університету в антиплагіатній програмі.  
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3. Список користувачів 

Розділ «Користувачі» відображається лише в обліковому записі Адміністратора. 

Використовуючи свої функції, Адміністратор може виконувати наступні  дії: 

 Додавати/імпортувати нових Користувачів; 

 Редагувати тестовий  лічильник користувачів;   

 Керувати акаунтами користувачів (редагування бази даних користувача, зміна 

паролю і т.д.).  

 

Список даних складається з основної інформації про користувачів: роль користувача, 

ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, організаційний підрозділ, статус та 

тестовий лічильник. Додаткова інформація відображається після натискання на 

запис користувача. 

 

 

Адміністратор може переглянути документи конкретного користувача, вибрати 

його зі списку і натиснути на «показати документи».  

3.1. Види користувачів 

У системі функціонує такі ролі користувачів: Деканат, Викладач та Адміністратор та 
Студент, які мають різні права доступу: 

Деканат - має можливість завантажувати документи в систему на перевірку, 

добавляти документи в базу даних, редагувати дані, має можливість попереднього 

перегляду усіх документів у межах організаційного підрозділу, до якого він 

відноситься і документи, які він завантажив сам.  

Викладач - може завантажувати документи в систему на перевірку та редагувати 

їх дані; має попередній перегляд документів, які сам користувач завантажив у 

систему, і тим, до котрого він був призначений координатором (науковим 

керівником). Координатори автоматично отримують Звіти подібності через 

електронну пошту. 
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Адміністратор підрозділу - має права Адміністратора в межах свого підрозділу. 

Тим самим, може створювати (імпортувати) облікові записи користувачів, 

попередньо переглядати всі документи організаційної одиниці. Може редагувати 

дані користувачів і добавляти їм кількість перевірок. 

Адміністратор - має всі права Адміністратора в межах всіх підрозділів, може 

попередньо переглядати документи, завантажені на обліковий запис університету, 

видаляти документи. Додатково може керувати налаштуваннями користувачів і 

облікового  запису університету. 

Студент  -  може завантажувати документи в систему на перевірку, в деяких 

випадках, редагувати дані документу, переглядати всі завантажені документи.  

У облікового запису «Школа» замість облікового запису «Студент» є обліковий запис 

«Учень». У облікового запису «Видавництво» відсутні академічні облікові записи.. 

3.2. Статуси активації користувачів 

Користувачі в системі мають три статуси: 

Неактивний  статус означає, що користувач ще не активував свій обліковий запис 

(тобто вони не натискали посилання на активацію у отриманому повідомленні 

електронної пошти і не встановили пароль для облікового запису). 

Активний ( ) статус означає, що користувач активував обліковий запис і може 

використовувати систему. 

 «Заморожений» статус ( ) означає, що обліковий запис користувача існує в системі, 

але цей користувач не може ввійти в нього. 

3.3. Створення користувача 

Для створення нового облікового запису користувача, натисніть на кнопку  

   у вкладці  «Користувачі» і заповніть необхідні поля. 

Кнопка   буде неактивною, поки всі необхідні поля не будуть заповненими. 

Поля включають: ім’я та прізвище користувача, адреса електронної пошти, куди 

надсилається посилання з активацією облікового запису (з опцією встановлення 

паролю), підрозділ і роль користувача,  

Додаткові можна заповнити поле: вчений ступінь (зазвичай використовується для 

користувачів з роллю викладач) і номер телефону.  
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Тестовий лічильник визначає ліміт перевірок, який надається користувачу. У межах 

цього ліміту користувач може завантажувати роботи на перевірку. 

Зверніть увагу! Навіть, якщо ліміт перевірок на вашому акаунті в символах, ви 

можете надати користувачу для перевірки документи. Тоді система автоматично 

перерахує кількість символів в документі і вони знімуться з вашого акаунту.  

Примітка: до початку процесу створення користувачів Адміністратор зобов’язаний 

створити організаційні одиниці, щоб можна було успішно фільтрувати користувачів 

і вести статистику. 

 

3.4. Імпорт користувачів 

Велику кількість користувачів можна добавити за допомогою функціонлу «XLS 

імпорт користувачів» 

Для цього в меню Користувачів перейдіть у вкладку «XLS Імпорт користувачів». 
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- Заповніть поля метаданими і добавте необхіну кількість перевірок.  Поля «*» є 

обов’язковими до заповнення. Перед тим як створювати і імпортувати користувачів, 

переконайтесь у створенні в системі підрозділів. Назви підрозділів, а також тип 

користувача мають бути взять із системи. У випадку помилки в назві система їх не 

розпізнає і не створить облікові записи користувачам. Переконайтесь в тому, що 

адреса електронної пошти вказана правильно. Описка призведе до того, що 

користувач не отримає повідомлення про реєстрацію, і не буде створений у системі.  

 

- Кожному користувачу можна добавити індивідуальну кількість перевірок в 

символах або в документах.  

Примітка: у випадку, якщо ви перевіряєте роботи через модуль Завдання, у вас 

немає необхідності добавляти перевірки на облікові записи студентів. Оскільки 

студент може завантажувати свою роботу в завдання, навіть якщо на його балансі 

нуль.  

- Якщо ви не знаєте скільки докуменнтів потрібно кожному користувачу, то 

напишіть в полі нуль.  Якщо залишити поле пустим облікові записи не будуть 

створені.   

- Збережіть заповнений файл.  

- Завантажте файл у відповідне поле. Після чого, система автоматично створить  «н-

ну» кількість користувачів і зразу вивантажить цей фай з можливими помилками. 

Виправте метадані відповідно до вказаних системою помилок.  
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3.5. Лічильник користувачів 

 

 

Для того щоб змінити числове значення лічильника користувача необхідно нажати 

на «олівець», щоб внести зміни, і натиснути для того, щоб зберегти.                                                  

  

 

Якщо у користувача закінчились перевірки, які 

адміністратор розподілив, він втрачає  можливіть перевіряти документи, але може 

добавляти їх в базу даних без перевірки.  

Опції управління користувачами розміщені під піктограмою («Дії») в правій стороні 

(див. зображення нижче).   

 Опції включають в себе: 

 Редагувати дані користувача, 

 оновити пароль, 

 деактивувати користувача,  

 видалити користувача. 

 

 

У випадку адміністратора, основні дані (ім’я, прізвище, електронна пошта) можуть 

бути відредаговані тільки з боку служби підтримки.  

 

Список записів на сторінці за замовчуванням встановлений на 5 записів. Для 

збільшення кількості видимих записів, виберіть відповідну кількість з переліку.  
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Пошук користувачів можна здійснити за різними параметрами. 

Розширений пошук дозволяє адміністратору провести пошук користувача згідно 

заданих параметрів.   
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4. Список документів 

За замовчуванням на обліковому записі користувача відображається вкладка 

«Документи», в якій доступний список документів, завантажених в систему.  

 

В списку документів користувач бачить всі документи, завантажені іншими 

користувачами університету. Щоб обмежити список документів і показати тільки ті, 

які завантажив адміністратор, потягніть повзунок вправо:  

  

 

Дані, що відображаються в списку документів, містять:  

 Заголовок,  

 Автор, 

 Координатор,  

 Дата завантаження,  

 Значення коефіцієнтів подібності. 

Статус документів:  

обробка (в процесі аналізу); 

перевірено; 

обрано до бази даних (документ у 

процесі індексації, ще не доданий до бази 

даних і не використовується для 

порівняння); 

додано до бази даних (документ 

використовується для подальших 

перевірок та порівняння); 

відхилено (документи, звіти про 

подібність яких були негативно оцінені 

Координатором). 

повернуто на доопрацювання 

(документ був відправлений науковим 

керівником/експертом на виправлення 

автору/студенту).  
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Повна версія звіту подібності доступна в списку документів під 

піктограмою .  

Адміністратор може завантажувати документи в систему за принципами, подібними 

до облікового запису користувача. Цей процес докладно описаний в інструкції 

користувача університету.  

Розширений пошук дозволяє фільтрувати документи відповідно до параметрів, 

зазначених Адміністратором. 

 

Додаткову інформацію про документ можна переглянути після натискання на запис 

документа 

Сортування таблиці доступне, натискаючи заголовки стовпців у таблиці. 
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Натискання по стрілці біля позицій: Назва, Автор, Науковий керівник - призведе до 

позиціонування записів у алфавітному порядку. Натискання по стрілці біля пунктів: 

Дата - призведе до позиціонування в хронологічному порядку, статус - 

позиціонування відповідно до статусів 

Додаткові параметри ("Дії") знаходяться під піктограмою у правому стовпчику 

таблиці (див. зображення нижче). 

Додаткові параметри: 

 Попередній 

перегляд звіту про 

подібність у повній 

версії та короткій версії (не містить тексту 

документу); 

 перегляд тексту в форматі txt; 

 редагування даних документу; 

 додавання/вилучити документ з бази даних  

або відхилити документ (залежно від поточного 

стану);  

 показати історію змін. 

Натискання кнопки «Додати до бази даних» додасть вибраний документ до бази 

даних порівняння та змінить його статус на «Вибраний до бази даних». Після 

індексування статус буде автоматично змінено на «Додано до бази даних». 

Натискання кнопки «Вилучити з бази даних» видаляє вибраний документ із бази 

даних порівняння та змінює його статус на «Перевірено», а для документів, що не 

підлягають перевірці, - до «Відхилено». 

Натискання кнопки «Відхилити» змінить статус документа на «Відхилено», що 

заблокує документ, перш ніж він буде випадково доданий до бази даних порівняння 

Натискання на «Відновити» призведе до відхиленої роботи назад до статуса 

«Перевірено». 
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Натискання на «Редагувати» відкриває вікно редагування документа, в якому 

користувач може сам змінювати дані документа. 

Натискання на «Показати історію документа», відкриє вікно, в якому користувач 

може перевірити історію змін, внесених до даного документа. 

 

Система дозволяє одночасно виконувати операції з кількома документами 

одночасно. Документи можна вибрати індивідуально, натиснувши 

прапорець у стовпці «Номер» або вибрати всі документи, видимі на 

поточній сторінці списку, обравши прапорець у заголовку таблиці. 

Дії, які можна виконати з кількома документами, включають додавання до 

бази даних, відмову від документів та завантаження списку детальних 

даних про документи. 

ВІДХИЛИТИ –можливість відхилити всі обрані документи зі статусом 

«Перевірено». 

ДОДАТИ ДО БАЗИ ДАНИХ - ви можете додати всі зазначені документи зі статусом 

«Перевірено» у базу даних порівняння. 

ЕКСПОРТУВАТИ В XLS – дає можливість експортувати файл XLS, який містить всі дані 

по вибраних документах. 
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5. Масовий імпорт документів 

Якщо ви натиснете на кнопку «Масовий імпорт документів», ви відкриєте розділ 

імпорту документів. 

 

Для того, щоб завантажити ці документи, зробіть два кроки:    

 Завантажте файл з метаданими, попередньо заповнивши Взірець файлу, який ви 

можете вивантажити внизу кроку 1. Вивантажений файл заповніть метаданими. 

 Завантажити ZIP файл з документами – перетягніть необхідні файли, 

згрупувавши їх.  
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Детальна інструкція: 

 Завантажте файл за допомогою кнопки "ВИВАНТАЖИТИ ВЗІРЕЦЬ ФАЙЛУ ". 

 Заповніть Зразок метаданими. Поля не можуть залишатись пустими. 

 Тип документу і Організаційний підрозділ можна вибрати у списку, 

натиснувши на ньому в самому Зразку.  

 

 

 

 Дані, вписані в Зразок, повинні співпадати з даними, які знаходяться в ZIP 

файлі, тобто з даними файлів, завантажених на перевірку, в т.ч. «Назва файлу», 

«Заговолок», «Автор», «Науковий керівник», «Тип документу», «Організаційний 

підрозділ».  

 

 

 

 Після заповнення Взірця 

перемістіть його в поле «Натисніть 

для завантаження файлу» або 

виберіть його, натиснувши на поле. 
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 Якщо завантаження документів вдалось і з’явились жовті поля, це означає, що 

тепер потрібно завантажити ZIP файл (групу документів).  

 

 Якщо завантаження успішне, виділені поля зміняться на зелений колір, далі 

потрібно натиснути кнопку Імпорт.  

 Натисніть на Імпорт і добавте документ (-и) на перевірку.   

 

Якщо виникне помилка система відобразиться, чому саме не проходить перевірка. 

Якщо у вас виникнуть  труднощі при завантаженні документів просимо зв’язатись з 

нашою службою підтримки.  
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Добавлення в базу даних без перевірки (архівування документів) можливо, якщо 

пересунути повзунок вправо «Добавити в базу даних (без перевірки)».  

 

Примітка: Масовий імпорт не дозволяє використовувати куплені коди.  

6. Налаштування 

Розділ «Налаштування» відображаються лише в обліковому записі адміністратора. 

Змінення налаштування буде дійсним для всіх документів і користувачів клієнта.  

Використовуючи свої функції, Адміністратор може: 

 Налаштувати параметри звітності і взаємодії користувачів в системі – 

Конфігурація,  

 Управління організаційними підрозділами  – Підрозділ, 

 Визначити налаштування документів – Документи, 

 Дати згоду на обробку персональних даних – Положення про захист 

персональних даних,  

 

 Додати логотип в звіт – Лого, 

 Добавити необхідний вид документу і встановити для них індивідуальний 

поріг – Види документів.  
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6.1. Конфігурація 

 

6.1.1. Налаштування звіту 

А.     Налаштування коефіцієнту подібності 

Адміністратор може редагувати 2 параметри, пов’язані зі звітами: 

 Довжину фрази для коефіцієнта подібності №2 (за замовчуванням - 25 слів); 

 Максимальну кількість слів, на які не реагує сигнал «Тривоги» . Тобто якщо ви 

встановити ліміт в 200 слів, система не зверне увагу на можливі маніпуляції в тексті, 

якщо таких слів менше ніж 200.  

 

Для того, щоб редагувати ці значення, натисніть кнопку «Редагувати», а потім після 

зміни значення натисніть на «Зберегти». Зміну будуть внесені для всіх документів та 

всіх користувачів.  

Клієнту надані додаткові можливості щодо зміну налаштувань свого облікового 

запису.  

B. Виключаючи бібліографію 

Налаштування звіту подібності дозволяє включити/виключити функцію пропуску 
списку літератури. Тим самим, якщо ця функція активна, система не шукає 
подібності в списку літератури, але за умови, що цей список був оформлений у 
вигляді пронумерованого списку, який починається з таких ключових слів, як 
«Бібліографія», «Література», «Посилання» і т.д.  
 

C.  Коефіцієнт цитування (КЦ) 

КЦ визначає обсяг цитат, тобто цей текст, який взятий в лапки. 

D. Порогові показники максимального значення Коефіцієнтів Подібності 
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Адміністратор може встановлювати порогове значення КП-і для всіх типів робіт, або 

для кожного типу роботи інше значення. Перевищення порогового значення 

призводить до виділення показників червоним кольором в списку документів.  

 

 

 

В звіті подібності біля значення КП з’являється сигнал тривоги. Якщо навести на 

нього курсором система покаже порогове значення для цієї роботи (відповідно, для 

цього типу роботи).  

 

 

 

 

 

Якщо ви хочете включити різні порогові значення для різних типів робіт після 

включення і добавлення будь-яких значень в розділі «Конфігурація» перейдіть до 
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розділу «Види документів» і встановіть  інше значення для окремих типів 

документа. Щоб зберегти зміни, натисніть на .  

 

6.1.2. Формат додавання документів в базу даних 

Дана функція дозволяє Адміністратору визначити яким чином роботи будуть 

додаватись до бази даних.   

Додавати документи в базу даних можливо автоматично – дозволяє завантажувати 

всі роботи одразу після перевірки документу; вручну – завантажувати роботи в базу 

даних користувачем після перевірки, або через певну кількість днів.  

 

Якщо ви обрали «автоматично через встановлену кількість днів», вкажіть ту 

кількість днів, після закінчення яких документ буде добавлений в базу даних 

автоматично. 
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6.1.3.Налаштування користувача 

A. Дозволити користувачеві редагувати дані документа.  

Редагування даних документа користувачем (студент, деканат, викладач) дозволяє 

їм самостійно редагувати метадані перевірених документів, наприклад, у випадку 

помилки в метаданих.  

B. Блокування видимості всіх документів з організаційної одиниці  

Блокування видимості всіх документів організаційної одиниці дозволяє обмежити 

видимість документів і результатів аналізу для користувача однієї і тієї ж 

організаційної одиниці, для облікового запису Деканат і Адміністратор підрозділу. 

C. Включити поле "науковий керівник" на "акаунті викладача" – надає можливість 

призначити експерта, який буде оцінювати роботу, яку завантажує сам викладач. 

 

6.1.4. Інші додаткові функції 

A. Перевірка відповідності – електронної та друкованої версії документу. 

B. Перевірка того, чи є подібний документ вже в системі– дозволяє перевірити чи 

був документ завантажений раніше. Перевірка проводиться за допомогою 

порівняння метаданих.  

C. Надсилання науковому керівнику на пошту–  звіти подібності по завершенню 

аналізу надсилаються на електронну пошту наукових керівників, список який був 

завантажений в систему раніше.  

D. Завантажувати лише "з файлу" – виключити копіювати-вставити.  

E. Обмеження в кількості типів форматів – дозволяє користувачам завантажувати 

документи на перевірку тільки визначених форматів.  

F. Бронювання домену (лише користувачі з вказаним доменом зможуть увійти в 

систему) – система обмежує вхід тільки для корпоративних електронних адрес, 

наприклад, для обмеження доступу в системі користувачам з інших вузів, або 

невикористання особистих електронних адрес.  
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G. Прийняття правил при першому логуванні– посилання на правила можна 

вставити у відповідне поле. Користувач повинен прийняти правила перед початком 

роботи в системі.  

H. Встановити ліміт версій Завдання.  

На основі розробленого регламенту у вузі Адміністратор встановлює допустиму 

кількість повторних завантажень того самого документу в межах одного Завдання. 

 

6.2. Підрозділ 

Вкладка «Підрозділ» в розділі «Налаштування»  використовується для додавання, 

редагування і видалення підрозділів. 

Щоб створити нову одиницю підрозділу, натисніть на кнопку .  

Редагування або видалення організаційної одиниці 

можливо при використанні опцій, які знаходяться під 

кнопкою «Дії».  

 

6.3. Програма обміну базами даних 

Перегляд учасників, які надали свої роботи для порівняльного аналізу. 

6.4. Документи 

«Документи» в розділі «Налаштування» використовуються для добавлення 

нестандартних параметрів – полів, які користувач буде бачити при завантаженні 

документу на перевірку. Ця поля також з’являться у звіті подібності.  
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Для створення нового параметру натисність на кнопку   і визначте його 

назву, також адміністратор може зробити його обов’язковим до заповнення або на 

вибір користувача.   

Параметри можуть бути в формі текстового поля (текстовий параметр) або в формі 

випадаючого списку, наприклад, список спеціальностей або факультету.  

 

Адміністратор може редагувати або змінювати параметри документу, 

використовуючи опції, доступні під кнопкою «Дії».  

 

 

6.5. Положення про захист персональних даних 

Компанія захищає персональні дані на основі постанови Європейського Союзу 

2016/679, який уніфікує захист персональних даних всіх осіб в ЄС. Відмова від згоди 

може призвести до розірвання контракту.  

6.6. Лого 

Лого Клієнта може бути добавлене Адміністратором для його відображення в звіті 

подібності.   
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6.7. Види документів  

Адміністратор може включити певні види документів для їх відображення в списку 

документів при завантаженні роботи Користувачем або виключити ті, які вуз не 

використовує.  

 

7. Статистика 

Адміністратор може генерувати звіт за такими показниками: 

- Кількість документів  
 Перевірених 
 Добавлених в базу даних 
 Видалених  
 Відхилених  
 Усього 
 

А також:  

 Завантажених для перевірки 
 Завантажених без перевірки 
 Усього 
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- Використання договору організаційними одиницями:   

 По загальній кількості використаних символів  
 По загальній кількості використаних документів 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Використання договору користувачами за такими параметрами: 

 Ім’я користувача 
 Організаційна одиниця   
 Кількість документів 
 Кількість символів 
 Кількість документів (усього)  
 Кількість символів (усього)  
 
- Кількість документів перевіряється багато разів. Порівняння здійснюється за 

метаданими робіт.  
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- Розподіл коефіцієнтів подібності (корисна статистика, для того, щоб дізнатись, 
наприклад, яку кількість робіт має КП певного значення):  
 Діапазон 
 Кількість документів   
 % документів  
 Розподіл коефіцієнтів подібності 
 

 

Звіт по статистиці можна завантажити в форматі Excel, натиснувши на кнопку 

.  

8. Контракт 

Розділ «Контракт клієнта» відображає дату закінчення 

терміну дії контракту, одиницю контракту (кількість 

перевірених документів, використаних символів чи 

облікових записів) і ліміт символів/документів, який 

доступний університету для перевірки згідно договору. 

Дані відображаються в залежності від використання 

антиплагіатної системи. Коли строк дії договору 

завершується, або клієнт витратить весь запас перевірок, 

подальша перевірка документів буде заблокована для 

користувача, незалежного від даних їх власного тестового 

лічильника.  

9. Допомога 

У вкладці «Допомога» є корисні документи для користувачів (Інструкції 

користувача, Інтерпретація звіту подібності) і відповіді на часті питання (ЧАПИ).  
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Якщо у вас виникнуть будь-які питання зв’язані з роботою системи, просимо 

звернутись в службу підтримки клієнтів. 

В цьому випадку, адміністратор може скористатись контактною формою, яка 

знаходиться внизу  або відправити повідомлення на ukraine@strikeplagiarism.com.  

 

 

10. Редагування даних и вихід 

Редагування даних адміністратора, зміна паролю і кнопка «Вихід» доступні в 

верхній панелі облікового запису при натисканні на ім’я користувача. 

 

 

Ми бажаємо вам успішної роботи з антиплагіатною системою 

Strikeplagiarism.com! 
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