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Типи файлів та мови, які підтримує Unicheck

Розмір файлу та ліміт слів

Максимальний розмір файлу — 70 МБ
Максимальна кількість слів 125 000 (приблизно 454 сторінки тексту; 1 сторінка — 275 слів)
Мінімальна кількість слів — 30 слів

Примітка: Деякі текстові редактори (наприклад, Microsoft Word, LibreOffice) не враховують текст у
заголовках, колонтитулах і діаграмах  в загальній кількості слів у документі. Іноді діаграми містять
багато тексту і Unicheck може включати текст із діаграм у загальну кількість слів у документі. Тому
кількість слів у документі може перевищувати ліміт у 125 000 слів, тоді як текстовий редактор буде
вказувати меншу кількість слів.

Типи файлів, які підтримує система Unicheck

Adobe PDF (.pdf)
Apple's Pages (.pages)
Google Docs з Google Drive*
HyperText Markup Language (.htm, .html)
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)**
Microsoft PowerPoint (.pptx, .ppt) + нотатки сіпкера***
Microsoft Word (.docx, .doc, .dotx, .dot)
OpenOffice files (.odt, .ods, .odp)
Extensible Markup Language (.xml)
Comma-separated values (.csv)**
MATLAB files (.m)
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Plain text (.txt)
Rich text (.rtf)
ZIP, RAR archive (.zip, .rar)*****

Примітки:

1. Щоб завантажити google-документ з Google Drive, спочатку потрібно дозволити cookie-файли
сторонніх сайтів. Також, не завантажуйте локально збережені файли .gdoc, оскільки вони
містять лише посилання на онлайн-версію документу. 
 

2. Файл у звіті буде виглядати так, як ніби його було збережено у .pdf, а потім завантажено у
Unicheck. Перш ніж друкувати документ, переконайтеся, що текст відповідним чином
відформатований на сторінці (сторінках) з використанням параметрів налаштування сторінки та
друку в документі. 
 

3. Вбудовані відео, анімації та текст із візуальними ефектами будуть видалені зі звіту Unicheck.
Рекомендовано видалити їх до завантаження документу в систему. Якщо в документі PowerPoint
є нотатки спікера, вони також перевірятимуться на текстові збіги. 
 

4. Усі зображення (скановані файли і т.ін.), а також текст на самих зображеннях не перевіряються
на плагіат. Щоб перевірити такий текст, замініть зображення або вручну введіть текст із
зображення в документ. 
 

5. Zip та RAR формати підтримуються лише плагіном для Moodle та індивідуальним Unicheck-
акаунтом. 
 

6. Якщо ви використовуєте тип текстового файлу, який не підтримується системою Unicheck, треба
зберегти файл у такому форматі, який підтримується системою Unicheck (вказані вище).

Типи файлів, які не підтримує система Unicheck

Unicheck не підтримує наступні типи файлів для перевірки на текстові збіги:

Hangul Word Processor (.hwp)
Microsoft Works (.wps)
Документи, захищені паролем
PostScript (.eps)
WordPerfect (.wpd)

Порада: Будь-який файл, який не підтримує система Unicheck, можна зберегти в тому форматі, який
вона підтримує.

Мови, які підтримує Unicheck



Unicheck підтримує більше 20-ти мов, включаючи англійську, іспанську, французьку, німецьку,
португальську, російську, українську, норвезьку (букмол, нюношк), турецьку, грецьку, хорватську,
чеську, датську, голландську, італійську, словацьку, сербську, румунську та інші.
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