Завдання для дистанційного навчання
з дисципліни «Соціологія конфлікту»
для студентів групи Дк-41
Самостійна робота
Запитання і завдання:
1.Чим відрізняються кризові, конфліктні, проблемні й невротичні сім’ї?
2. Дайте визначення дисфункціональної сім’ї.
3. Назвіть основні причини та наслідки розлучень.
4. Опишіть своє бачення того, як впливають сімейні взаємини на характери членів
сім’ї та на подальші стосунки особистості між людьми в колективі.
5. Що ви могли б запропонувати такого, що сприятиме безконфліктному спілкуванню?
6. Причини виникнення конфліктів у сім’ї (ваше бачення).
Форма звіту:
конспект (опрацювати лекційний матеріал (Тема 7));
відповіді на запитання і виконання завдання.
Завдання виконати
alicelightua@gmail.com
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і

надіслати
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