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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
6. Цей рiзновид повторного дослiдження ще називають панельним
8. Набiр символiв, переконань, цiнностей, норм, що вiдрiзняють те чи iнше угрупування або соцiальну группу, визначаючи характернi риси особистостi, яка формується у данному угрупуваннi абао соцiальнiй групi
14. Цiлеспрямоване сприйняття явищ обєктивної дiйсностi, у ходi якого дiстаються знання про зовнiшнi сторони, властивостi та стоссунки обєктiв, що вивчаються
17. Перехiд вiд доiндустрiального до iндустрiального суспiльства, що передбачає рiшучi змiни в усiх сферах суспiльного життя
19. Це збирання первинної iнформацiї методом звернення iз запитанням до певних груп людей
21. Соцiальна органiзацiя людей, основою якої є соцiальна структура

По вертикали
1. Стосунки мiж представниками одного роду
2. Система взаємозумовлених соцiальних дiй, за якої дiї одного субєкта є водночас причиною та наслiдком вiдповiдних дiй iнших субєктiв
3. Праматiр соцiологiї
4. Термiн, запроваджений О. Контом — узгодженiсть дiй основних соцiальних спiльнот та iнститутiв суспiльства
5. Група, з якої iндивiд спiввiдносить себе як з еталоном i на яку вiн орiєнтується
7. Форма спiльного життя, за якої мiж членами суспiльства iснували необмеженi статевi стосунки
9. Метод вивчення й вимiрювання властивостей та якостей особистостi, що не пiдлягають прямому, безпосередньому спостереженню
10. Український психолог, соцiолог, який дослiджував психiчну структуру українського характеру, видiлив: „матрiархатнiсть” української родини як найважливiший фактор формування нацiональної психiки
11. Здатнiсть жертвувати особистими цiлями за нездатностi досягти їх
12. Стиль керiвництва, при якому керiвник розподiляє обовязки мiж собою та пiдлеглими
13. Яка соцiальна дисциплiна названа за традицiями захiдної соцiологiї, але є практично соцiологiєю працi
14. Створення для всiх членiв суспiльства рiвних можливостей для реалiзацiї своїх здiбностей та задоволення життевих потреб, коли винагорода вiдповiдає справам та вчинкам
15. Спонукання до активностi в дiяльностi суб’єкта, пов’язана з намаганням задовольнити певнi потреби
16. Твiр фiларета, важливе джерело протосоцiологiчної думки
18. Сiмя, з якої вийшли дорослi дiти
20. Процесс систематичного i цiлеспрямованого впливу на духовний i фiзичний розвиток особистостi з метою її пiдготовки до соцiально значущої дiяльностi
22. Процес зростання мiст i поширення мiського способу життя
23. Якi соцiологiчнi теорiї яляються стiнами соцiологiї
24. Конкретне вiдображення сутностi людини

