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SUMMARY 

This research deals with all major issues concerning the chosen topic –

“Applied linguistic technologies for the indentification of the author of the text 

(based on the materials of English and Ukrainian languages)”. 

Chapter I was about an individual style, the difference between the 

individual style and idiolect which is so hard to identify. In this chapter we have 

listed the means of expressing the personality of the author taking as the basis 

researches in this area of certain linguists; we found that they can be various.We 

also have identified the possible ways of their translation. 

In Chapter II have we examined 

thenotionsoftheAppliedLinguisticsandinnovativeapproachestothestudyofpersonalit

yoftheauthorof thetext.We have also provided the information on the software that 

could help in the process of identification of the author of the text.An interesting 

aspect that we explored in this chapter was personal and psychological description 

of personality of the author and classification of texts by emotional and semantic 

dominant (V. Belyanin). 

In Chapter III we have identified the main means of verbalization of D. 

Brown individual style on the material of his novel "The Da Vinci Code" and 

indicated ways in which they are translated. We have determined that the full 

version of the VAAL system is well suited as an additional technology in the 

process of identifying the text author. 

So, we have determined that there is some software that can be used in the 

process of the identification of the text author but its work is not perfect. In order 

to get the high quality and objective assessment it is still better to involve human. 
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