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Кроссворд по предмету "предмету Психологiя i педагогiка (укр.)"  на тему "Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)"
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По горизонтали
4. Похмура настроєнiсть, зневiра, туга
5. Зосередженiсть своїх думок, волi, почуттiв на чомусь, пiдтягнутiсть, акуратнiсть
10. Вид мiжособистих вiдношень, якi складаються на основi персональних контактiв, конкретно - почуттєвого сприйняття i реальної взаємодiї людей
14. Ворожiсть, войовничiсть, войовничий запал
17. Упорядкування знань на пiдставi гранично широких спiльних ознак груп обєктiв
20. Що характеризує мiру внутрiшньої єдностi групи i здiбнiсть в разi необхiдностi протистояти зовнiшнiм силам
21. Розподiл предметiв, явищ, понять за класами, видами,

По вертикали
1. Це вища, найбiльш розвинута i складна форма, вiдображення, яка властива тiльки людинi
2. Субєктивне сприйняття образiв (зорових, слухових, тактильних, смакових i нюхових), що виникають у свiдомостi сплячої людини
3. Вiдсутнiсть палкостi, пристрасностi, душевної теплоти
6. Що сприяє створенню iлюзiї єдиної думки
7. Вплив загального змiсту психiчної дiяльностi, всього попереднього досвiду людини на сприйняття нею предметiв та явищ
8. Назва групи, в якiй iснують мiжособиснi вiдносини i вона опосередковується особисто значимим змiстом дiяльностi
9. Вид органiзацiї, при якiй спонтанно органiзовується група людей, якi вступають в регулярнi взаємодiї для досягнення певної мети, органiзацiя за принципом симпатiї, iнтересiв i за тим, чому разом з членами групи вiддається перевага
11. Повне самовладання, спокiй
12. Створення нового образу шляхом сполучення елементiв, узятих з рiзних уявлень. Наприклад, образ русалки в казках, де голова i тулуб - жiнки, а хвiст - риби
13. … вiдповiдальнiсть настає у випадку порушення корпоративних правил, якi прийнятi певною соцiальною структурою та не мають правового значення. Вiдображається у осудi членами корпорацiї чи виразi недовiри порушнику.
15. Вид мiжособистих вiдношень, якi виникають в результатi такого спiлкування, при якому люди зясовують продукти їх дiяльностi, iнструментальнi засоби спiлкування та суспiльну думку
16. Здатнiсть людини протистояти негативним або несприятливим обставинам, недугам
17. Сучасний тип правової держави, що поєднує волю i владу з метою забезпечення благополуччя особистостi i благоденства суспiльства.
18. Засмученiсть, зажуренiсть
19. Як називається в малих групах наявнiсть спiлкування, яке супроводжує їх функцiонування, пiдтримує їх структуру i органiзацiйну цiлiснiсть, допомагає адаптуватися до умов оточуючогоi природного середовища, що змiнюється, i досягти цiлей спiльної дiяльностi
21. Зосередження уваги на визначеному об’єктовi i вiдсторонення її вiд всього другорядного
22. Стан, що виникає внаслiдок реальної або уявної перешкоди, на шляху до досягнення мети. Стан дезорганiзацiї свiдомостi й дiяльностi, спричинений обєктивно нездоланними або пережитими перешкодами до бажаної мети. Внутрiшнiй конфлiкт особистостi мiж її спрямованiстю й обєктивними можливостями, з якими особистiсть не згодна
23. Людина, яка впливає на партнерiв по спiлкуванню адресно й доцiльно, пiдбираючи дiї, слова, iнтонацiї i формулювання, для того щоб одержати потрiбну реакцiю або вiдповiдь

