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Кроссворд по предмету "предмету Соцiальна психологiя (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
2. Група обєднаних спiльними цiлями i завданнями людей, що досягла в процесi соцiально-цiнної спiльної дiяльностi високого рiвня розвитку
6. Процес передачi i прийому повiдомлень за допомогою вербальних i невербальних засобiв
13. Характерна для конкретної культури специфiка психiчного життя людей, детермiнована, в першу чергу, економiчними та полiтичними обставинами якi притаманнi конкртеньому середовищу
15. Процес ототожнення iндивiда з тим або iншим обєктом, людиною або групою
18. Пiдвищення швидкостi або продуктивностi дiяльностi iндивiда внаслiдок актуалiзацiї в його свiдомостi образу iншої людини, що виступає в якостi суперника або спостерiгача за дiями даного iндивiда
20. Ефект мiжособистiсного сприйняття, що полягає в схильностi до формування стiйкого образу при оцiнцi людей
23. Субъект за которым признают ряд выдающихся достижений, знаний, умений, навыков, способностей, его особого положения в обществе

По вертикали
1. Форма пiзнання iншої людини, заснована на формуваннi сталого позитивного почуття до нього
3. Соцiально-психологiчний вплив на iнших людей з метою структурування дiй та вiдносин
4. Вiдтворення якого-небудь прикладу, зразка, вiдтворення певних вербальних i невербальних патернiв, характерних для зразка
5. Реальна чи уявна група на визнання яких претендує особистiсть i чиї норми поведiнки вона приймає в якостi зразка поведiнки
7. Змiна позицiй, поведiнки iндивiда пiд впливом групи
8. Матерiальнi та духовнi явища, що є важливими для iндивiда або суспiльства
9. Людина. Iндивiд як продукт товариств. розвитку, субєкт працi, спiлкування та пiзнання, детермiнований конкретно-iсторич. умовами життя суспiльства
10. Стан краху i пригнiченостi, викликаний переживанням невдачi
11. Наука, що вивчає зовнiшнi прояви почуттiв та емоцiй
12. Механiзм подолання егоцентризму особистостi, що полягає у змiнi позицiй субєкта в результатi зiткнення, зiставлення та iнтеграцiї з позицiями, вiдмiнними вiд власної
14. Усвiдомлення людиною свого суспiльного статусу i своїх життєво важливих потреб, думок, почуттiв, мотивiв, iнстинктiв, переживань, дiй
16. Напрямок соцiальної психологiї, що розглядає соцiальну взаємодiю як безпосередню мiжособистiсну комунiкацiю
17. Детермiнована минулим досвiдом психологiчна готовнiсть iндивiда до певної поведiнки
19. Утрата самосознания и индивдульаной оценки
20. Процес засвоєння iндивiдом зразкiв поведiнки, психологiчних установок, соцiальних норм i цiнностей
21. Вид спiлкування, який повязаний з використанням спецiальних засобiв i знарядь для органiзацiї спiлкування та обмiну iнформацiєю
22. Соцiальна iстота
24. Наука, що вивчає невербальне спiлкування людей за допомогою дотикiв

