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Кроссворд по предмету "предмету Соцiологiя (укр.)"  на тему "Особистiсть (укр.)"
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По горизонтали
3. Жива iстота, що володiє здiбнiстю до працi, мислення i мови
4. Ознака, що характеризує несхожiсть особистостi на iнших
5. Основоположник психодинамiчної теорiї особистостi, також вiдомої пiд назвою «класичний психоаналiз»
9. Бажання i здатнiсть людини дiяти у напрямi свiдомо поставленої мети, долаючи внутрiшнi i зовнiшнi перешкоди
11. Вроджена (бiологiчно зумовлена) i незмiнна властивiсть людської психiки, що визначає реакцiї людини на iнших людей та на обставини
13. Iндивiдуально стiйкi психiчнi властивостi людини, що визначають її успiхи в рiзних видах дiяльностi
14. Стiйкий комплекс якостей, властивостей, набутих, засвоєних пiд впливом вiдповiдної культури суспiльства, конкретних соцiальних груп до яких вона належить, в життєдiяльнiсть яких вона включена
15. У новоєвропейської фiлософiї особистiсть розумiлася як …
16. Iндивiдуальне спiввiдношення найбiльш стiйких, суттєвих властивостей особистостi, якi проявляються в поведiнцi людини
18. Процес соцiального розвитку людини, становлення її як суб’єкта дiяльностi, члена суспiльства,  громадянина
20. Тип особистостi (або поведiнки), що орiєнтований у своїх проявах на зовнiшнiй свiт, на оточуючих
21. Це рушiйне джерело активностi людини, спрямованої на її задоволення, яке супроводжується субєктивним потягом до вiдчуття приємностi або, навпаки, вiдсторонення вiд вiдчуття неприємностi, болю
22. Емоцiйний аспект розумового життя та його виявлень на вiдмiну вiд iнтелектуального, вольового, чи дiяльного аспектiв

По вертикали
1. Одинична людина як бiосоцiальна iстота
2. Соцiальний … — це вiдносне становище (позицiя) iндивiда або групи в соцiальнiй системi
4. Настанова дивитися на себе як на об*єкт у спiвставленнi з iншим об*єктом
6. Соцiальна …  - система стереотипних установок i дiй людини, що визначаються її становищем в суспiльствi
7. Соцiальний … — вся сукупнiсть факторiв, якi зумовлюють спiльну дiяльнiсть людей у конкретних умовах мiсця i часу заради досягнення конкретних цiлей
8. Тип особистостi, орiєнтований «всередину» або «на» себе
10. У фiлософiї романтизму особистiсть розумiлася як …
12. Ознака, яка визначає рiвень iнтелектуального розвитку особистостi
17. Ознака, яка характеризує здатнiсть до автономної дiяльностi особистостi
19. Фаза соцiалiзацiї, яка характеризує пристосування iндивiда до соцiально-економiчних умов, до ролевих функцiй, соцiальних норм, що складаються на рiзних рiвнях життєдiяльностi суспiльства

