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Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів: 15 балів за перше та друге питання і 10 балів за 

третє: (15*2)+10 =40.   

Критерії оцінювання теоретичного питання  

(максимальна кількість балів: 15) 

Значення оцінки Оцінка за 

п’ятнадцятибальною 

шкалою 

Відмінний рівень знань у межах обов’язкового матеріалу 

з можливими, незначними недоліками 
13-15 балів 

Достатньо високий рівень знань у межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих грубих помилок 
12 балів 

Загалом добрий рівень знань з незначною кількістю 

помилок 
10-11 балів 

Посередній рівень знань із значною кількістю недоліків. 8-9 балів 

Мінімально можливий допустимий рівень знань 6-7 балів 

Недостатній рівень знань із значною кількістю помилок 1-5 балів 

 

Критерії оцінювання практичного завдання 

(максимальна кількість балів: 10) 

Значення оцінки Оцінка за 

п’ятнадцятибальною 

шкалою 

Правильно здійснений діагностично-ідентифікаційна 

характеристика мовної особистості за фрагментом 

тексту.  

10-9 балів 

Достатньо правильно здійснений діагностично-

ідентифікаційна характеристика мовної особистості за 

фрагментом тексту. Можливі незначні неточності. 

8-7 балів 

У цілому правильно здійснений діагностично-

ідентифікаційна характеристика мовної особистості за 

фрагментом тексту. Можливі неточності 

6-5 балів 

Посередній здійснена діагностично-ідентифікаційна 

характеристика мовної особистості за фрагментом 

тексту із значною кількістю недоліків. 

4-3 бали 

Фрагментарна діагностично-ідентифікаційна 

характеристика мовної особистості. 
2-1 балів 

 



Орієнтовні питання до екзамену 

 

1. Психоемотивна складова мовної особистості. 

2. Соціальні характеристики мовної особистості. 

3. Антропологічні характеристики мовної особистості. 

4. Вікові аспекти мовної особистості. 

5. Гендерні характеристики мовної особистості. 

6. Національна приналежність мовної особистості. 

7. Парамовні характеристики мовної особистості. 

8. Функційні можливості мовної особистості. 

9. Соціальна стратифікація вербальних та невербальних засобів комунікації. 

10. Писемна мовна особистість. 

11. Читач як мовна особистість. 

12. Комунікативна поведінка мовної особистості. 

13. Діагностика комунікативної поведінки мовної особистості. 

14. Лінгвістична ідентифікація мовної особистості. 

15. Лінгвістична ідентифікація мовної особистості та кадровий менеджмент. 

16. Лінгвістична ідентифікація мовної особистості в освітньому процесі. 

17. Лінгвістична ідентифікація мовної особистості в медійному просторі. 

18. Лінгвістична ідентифікація мовної особистості в політичному дискурсі. 

19. Параметри розпізнавання соціальних характеристик за допомогою аналізу 

вживаних у мові граматичних категорій і конструкцій (за Р. Г. Мшвідобідзе). 

20. Аналіз писемного тексту крізь сприйняття особистісних рис його автора (за 

Г.Г. Матвеєвою). 

21. Специфіка проявів емоційної напруги у мовленні. 

22. Особливості мовлення хворих з ураженнями мозку. 

23. Мовна поведінка та ідентифікація білінгвів. 

24. Почерк як ознака мовної особистості 

25. Візуальний контакт як складова комунікації. 

26. Невербальні засоби комунікації. 

27. Голос як ознака мовної особистості. 

28. Етикет як соціальна складова комунікації. 

29. Вербальні засоби соціальної символізації. 

30. Використання засобів мови як ознака мовної особистості. 
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