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Кроссворд по предмету "предмету Соцiологiя (укр.)"  на тему "Соцiальна структура суспiльства (укр.)"
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По горизонтали
3. (Мобiльнiсть) коли перемiщення вiдбуваються колективно, наприклад, пiсля соцiальної революцiї старий клас поступається панiвнi позицiї нового класу
6. Частина суспiльного класу, соцiальна група, соцiальний стан; сукупнiсть iндивiдiв, зайнятих рiвноцiнними видами працi, якi отримують приблизно рiвну матерiальну та моральну винагороду
8. Перехiд iндивiда, соцiального обєкта або цiнностi, створеної або модифiкованої завдяки людськiй дiяльностi, вiд однiєї соцiальної позицiї до iншої - це соцiальна …
11. Структурний подiл вiдносно однорiдного соцiального цiлого чи його частини на окремi якiсно вiдмiннi елементи (частини, форми, рiвнi, класи) - це соцiальна …
16. Рух iндивiда соцiальною драбиною мiж рiзними поколiннями
17. Вид соцiальної мобiльностi, яка передбачає перехiд iндивiда з однiєї соцiальної групи в iншу, яка розмiщена на тому ж рiвнi
19. Суворий iєрархiчний розподiл суспiльства, в якому мiж рiзними верствами iснують бар'єри, котрi неможливо подолати
20. Цей тип стратифiкованого суспiльства є головним обєктом соцiологiї марксизму

По вертикали
1. Соцiальний прошарок iндивiдiв, що рiзняться за своїм становищем у соцiальнiй iєрархiї суспiльства
2. Вид соцiальної мобiльностi, коли вiдносини, що виникають при перемiщеннi iндивiда або соцiального обєкта з одного соцiального прошарку в iнший
4. Тип стратифiкованого суспiльства, яке було граничною формою нерiвностi, за якої однi люди володiли iншими
5. Якщо обсяг мобiльностi становить кiлькiсть iндивiдiв що перемiстилися, то вiн називається
7. Фiлософ, соцiолог, який розглядав соцiальну диференцiацiю як наслiдок процесу рацiоналiзацiї цiнностей норм i вiдносин мiж людьми
9. (Дистанцiя) несподiваний злiт на вершину соцiальної драбини або падiння до її основи
10. Розташування iндивiдiв i груп згори вниз горизонтальними шарами за ознакою нерiвностi в доходах, власностi, рiвнi освiти, обсягу влади, професiйному престижi, стилi життя
12. Кiлькiсть iндивидiв, якi змiнюють соцiальнi позицiї у вертикальному та горизонтальному напрямках за певний час.
13. Висхiдна чи спадна мобiльнiсть окремої людини протягом її життя. Iнколи цей вид соцiальної мобiльностi ще називають карєрою, котру визначають як змiну соцiального статусу iндивiда протягом власного життя
14. (Мобiльнiсть) коли перемiщення вниз, вгору або по горизонталi вiдбувається у кожної людини незалежно вiд iнших
15. Територiальнi перемiщення
16. Втрата особистiстю належностi до певної соцiальної групи, норм i цiнностей вiдповiдної субкультури без входження до iншої
18. Групи людей, нерiвнiсть мiж якими визначалася звичаями та юридичними нормами. Належнiсть до цих груп передавалась у спадок, але не виключала можливостi переходу з однiєї групи до iншої;

