file_0.png

Кроссворд по предмету "предмету Конфлiктологiя (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
2. В рамках цього стиля переважають спроби змусити прийняти свою точку зору будь-якою цiною
6. Нестерпнiсть до сильних подразникiв
9. Ефективний засiб управлiння конфлiктною ситуацiю - це категорiя
13. Сторонами внутрiшньоособистiсного конфлiкту виступають
17. Самовиправдання своїх вчинкiв, дiй, навiть неадекватних i соцiально несхвального
20. Конфлiкт, що розумiється як порушення рiвноваги мiж субєктом i навколишнiм середовищем
23. … конфлiкт- це зiткнення протилежних цiлей, мотивiв, точок зору iнтересiв учасникiв взаємодiї

По вертикали
1. Зняття напруги шляхом трансформацiї iнстинктивних форм психiки в бiльш прийнятнi для iндивiда та суспiльства
3. Який конфлiкт iнодi дозволяється в результатi вичерпання ресурсiв обох сторiн або через втручання третьої сторони
4. Як називаються iнновацiї, де суттєвi технiко-технологiчнi змiни
5. Конфлiкти, в основi яких – зiткнення несумiсних уявлень
7. Зiткнення бажань у iндивiда за Фрейдом вважається конфлiктом …
8. Змiна своїх прiоритетiв на чию користь
10. Концепцiя, де є причини самогубства вбачає в соцiально-полiтичних та економiчних факторах
11. Наслiдок, проблема може бути вирiшена таким шляхом, що приємлема для всiх сторiн, i в результатi люди будуть бiльше почувати свою причетнiсть до рiшення цiєї проблеми
12. Психологiя розглядає конфлiкт як розбiжнiсть знання i поведiнки або розбiжнiсть двох знань
14. Визначає технiчне впровадження iдей, покладених в основу проекту
15. Коли немає суб’єктiв конфлiкту в лицi окремих особистостей чи груп
16. Один iз найскладнiших конфлiктiв, який вiдбувається безпосередньо у внутрiшньому свiтi людини
18. Основна процедура фiнансових операцiй, лежить в основi доходностi фiнансових ринкiв
19. Вихiд з внутрiшньоособистiсних конфлiктiв, при якому формується комплекс неповноцiнностi
21. Метод вирiшення конфлiкту, де використовується бесiда, переконання, прохання, розяснення
22. Коефiцiент, на який помножується поточна величина для отримання її майбутньої вартостi: сума рiчної ставки та одиницi
24. Часткове оновлення технiки i технологiї
25. Внутрiшньоособистiсний конфлiкт, що характеризується протирiччям мiж можливостями особистостi та її завищеними вимогами до себе

