СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ УНІКАЛЬНОСТІ ТЕКСТУ В ДИПЛОМІ
(з сайту https://www.etxt.ru/)
Метод перший - ручне коректування
Це самий трудомісткий, але найнадійніший з усіх методів. Текст дипломної роботи
необхідно перевірити на унікальність через сервіс оцінки унікальності, яким користується
ваш навчальний заклад, а потім замінити синонімами всі неунікальні слова, словосполучення
і речення. Ручне перефразування тексту, або, простими словами, рерайт, не обмежує вас у
відсотку унікальності. Ви можете працювати над підвищенням унікальності диплома до тих
пір, поки програма перевірки не покаже 100%.
Крім заміни слів синонімами можна додати в текст різні епітети, але цей варіант не
підходить для сухих технічних тематик, зате для дипломної роботи з літератури або філології
- цілком.
Метод хороший, якщо потрібно підвищити унікальність не більше ніж на 20-25%.
Якщо ж необхідно підвищити унікальність роботи на 50% і більше, на коригування тексту
піде багато часу, особливо якщо тематика вузькоспеціалізована і не сприймає заміни
загальноприйнятих термінів. Однак більш надійного і перевіреного способу просто не існує.
Метод другий - спосіб шинглів
Шингл - це фрагмент тексту довжиною в кілька слів (3 або більше), з яким працює
програма перевірки унікальності.
Метод шинглів полягає в тому, що якщо замінити кожне третє неунікальне слово в
тексті, без проблем вийде підняти оригінальність роботи на 40% і більше. Але такий спосіб
також досить трудомісткий. Якщо припустити, що стандартна дипломна робота займає 70-80
аркушів, кожний з яких потрібно відкоригувати, то буде досить проблематично вирахувати
кожне третє слово і придумати до нього синонім.
Підступ цього способу полягає в тому, що часто замінити синонімом тільки одне слово
неможливо - доводиться перефразувати ціле речення, щоб зберегти читабельність, а це
забирає додатковий час.
Метод третій - переклад з іноземної мови
Якщо текст диплома перекласти через онлайн-перекладач англійською мовою, а потім
- знову на російську, можна підвищити унікальність приблизно на 20-25%. Але доведеться
трохи попрацювати, щоб привести підсумковий варіант в читабельний вигляд.
Чим менше тексту ви будете обробляти таким чином, тим вище відсоток унікальності
отримаєте в результаті. Тобто краще діяти вибірково, переводячи не всю роботу, а деякі її
частини - це довше, але ефективніше.
Метод четвертий – сінонімайзери
Програми-сінонімайзери зараз доступні будь-якому користувачеві мережі, але повний
текст дипломної роботи з їх допомогою унікалізувати неможливо - в результаті ви отримаєте
безглуздий набір слів.
Сінонімайзери ефективні, якщо вам потрібно відредагувати невеликі шматки тексту і
підвищити унікальність всього на пару відсотків. Звичайно, після «прогону» роботу потрібно
буде привести в читабельний вигляд.
Метод п'ятий - заміна часто повторюваних слів
Якщо у вашому документі часто повторюється одне і те ж слово, особливо якщо воно
належить до вузькоспеціалізованої тематики, постарайтеся скоротити його вживання. Його
можна замінити синонімом або зовсім виключити з пропозиції, перефразувавши його.

Ретельно попрацювавши над усім документом, можна підняти оригінальність роботи на 510%.
Метод шостий - використання слів-паразитів
Якщо викладач, який перевіряє диплом, не звертає уваги на «воду», ви можете виграти
до 5% унікальності, ввівши в контекст вступне слово: безпосередньо, звичайно, як наслідок,
виходячи з сукупності цих факторів і т. д. Але не перестарайтеся з кількістю цих слів і
виразів, інакше програма почне їх розпізнавати як плагіат, і ефект вийде зворотним.
Секрети і хитрощі
При рерайтингзі тексту потрібно знати кілька тонкощів, який допоможуть вам
«виграти» до 20% унікальності:
1) Оформляйте списки спеціальним інструментом, а не просто у вигляді
пропозицій з перерахуваннями. Програми перевірки звертають на це увагу.
2) Якщо звичайний текст структурувати і оформити у вигляді таблиці, є шанс, що
унікальність зросте на 5-10%.
3) Якщо неунікальні фрагментами є будь-які пояснення або уточнення, їх можна
оформити як виноски або як підписи до малюнків.
4) Якщо є можливість, діаграми і таблиці з текстом можна представити у вигляді
малюнків.
Порада: Перевіряйте дипломну роботу під час написання через програму оцінки
оригінальності тексту кілька разів - всього одне-два слова можуть радикально вплинути на
відсоток унікальності, і, можливо, вам більше не потрібно буде нічого коригувати.
Підводячи підсумок всьому сказаному, можна відзначити, що підвищувати
унікальність тексту потрібно, не обманюючи програми перевірки на плагіат. Простими
словами, рерайт - добре. Приховані символи або заміна символів - погано.
Чому не потрібно обманювати програми:
- ймовірність попастися і провалитися вже дуже велика;
- за виявлення заборонених прийомів в кращому випадку робота буде відправлена на
доопрацювання, в гіршому - ви підете на перездачу.
Виділити час на глибокий рерайт тексту набагато простіше, ніж витратити його на
заборонені методи унікалізації, а потім все одно переписувати роботу своїми словами.
Як би ви не намагалися уникнути переробки неунікального тексту вручну, вам все
одно доведеться це зробити, і краще, якщо ви зрозумієте це до того, як викладач виявить
підступ.

