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À
АДАМИ (ӘЛЕУМЕТТІК) ДЕНСАУЛЫҚ - бұл адамның әлеуметтік өмірінің, яғни белгілі бір адамдар қоғамындағы өмірінің негізі
болып табылатын моральдық қағидаттармен айқындалатын денсаулық. Адами (әлеуметтік) денсаулықты ерекшелейтін
белгілер, ең алдымен, еңбекке деген саналы қатынас, мәдени қазынаны игеру, қалыпты өмір салтына қайшы келетін
ғұрыптар мен әдеттерді белсенді түрде қабылдамау.
АТА-АНА БОЛУ – ерлі-зайыптылар мен балалардың арасындағы биологиялық, бала туу мен оны тәрбиелеуді қамтитын, оны
қоғамның мәдени және рухани-иманды құндылықтарымен таныстыратын әлеуметтік байланыс. Биологиялық тұрғыдан
алғанда, бірінші баласы дүниеге келген сәтте ерлер әке болады, ал әйелдер – ана болады.
АТА-АНА ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
· ата-аналар өз балаларына қатысты теңдей құқыққа ие және теңдей міндеттері болады. Бұл ретте баланың тіркелген
заңды некеде немесе тіркелмеген некеде туғанының мәні жоқ.
· ата-аналар құқықтары уақытпен шектеулі. Бала кәмелеттік жасқа толған соң немесе кәмелетке толған бала іс-әрекет
қабілеттілігіне ие болған соң, ата-аналардың құқықтары мен міндеттері тоқтайды.
· ата-аналар құқықтары мен міндеттерін жүзеге асырған кезде бала мүдделерінің басымдығы сақталуы керек. Өмірде атааналардың мүдделері бала мүдделеріне қайшы келетін ахуалдар аз емес. Баланың тәрбиесімен айналыспаған ата-аналар
кәмелетке толмаған баланың құқықтарына нұқсан келтіреді.
басқа адамдарға қарағанда өз балаларын тәрбиелеуге ата-аналардың басым құқығы болады. Бұл қағиданы тек баланың
құқықтары бұзылған кезде ғана орындамауға болады.

ª
ӘЙЕЛГЕ ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ - жыныс белгісіне қарап жасалған, физикалық (денесіне), жыныстық немесе
психологиялық зардап тигізетін немесе әйелдің жанын азаптап, қинайтын, сондай-ақ осындай актілерді жасаймын деп,
қоғамдық немесе жеке өмірінде бостандығынан айырамын деп қорқыту немесе соған мәжбүрлеу.

á
БАЛА ЖАСТАҒЫ НЕКЕ - көп жағдайда зорлықпен жасалған неке ретінде қарастырылады, өйткені балалар (әсіресе, жасы
кішкентай балалар) некеге тұру немесе тұрмау жөнінде саналы түрде таңдау жасауға қабілетсіз, сондықтан оларға атааналарының шешімдері үлкен ықпал жасайды.

ã
ГЕНДЕР - бұл ерлер мен әйелдердің әлеуметтік мінез-құлқын және олардың арасындағы қарым-қатынасты сәйкестендіретін
әлеуметтік конструкт, қоғам мәдениеті айқындаған мінездемелердің жиынтығы.
ГЕНДЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР — ер және әйел жынысты нақты тұлғалардың немесе ерлер мен әйелдерден тұратын
әлеуметтік топтардың арасындағы қарым-қатынастар, адамдардың бірлескен тіршілік қызметтері барысында туындайтын,
олардың белгілі бір жыныс өкілдері ретінде өзара байланыс жасауының түрлі нысандары.
ГЕНДЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МОДЕЛЬДЕРІ (ҮЛГІЛЕРІ): доминантты-тәуелді қатынастар – иерархияға, теңсіздікке,
бәсекелестікке, билеп-төстеуге, сенім мен жаны ашушылықтың болмауына, қоғамның бір бөлігі екінші бөлігін басыпкөктеуге негізделіп құрылады; серіктестік қатынастар – теңдікте, ынтымақтастықта болу, бір-біріне жаны ашитын,
иерархиялық емес, зорлық-зомбылыққа орын жоқ қатынастар болуын көздейді.
ГЕНДЕРЛІК РӨЛ - гендерлік рөлдерден, осы қоғамда және осы тарихи ахуалда гендердің айналасындағы бар әлеуметтік
және мәдени ұғымдардан туындайтын, ерлер мен әйелдерге арналған мінез-құлық (нормалардың) күтілетін жиынтығын

білдіретін, адамның әлеуметтік рөлдерінің бірі.
ГЕНДЕРЛІК РӨЛДЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ: қоғамдық-еңбектік немесе кәсіптік рөлдер; отбасылық рөлдер – ерлі-зайыптылық немесе
ата-аналық рөлдер; ерлер мен әйелдердің сексуалдық мінез-құлқын саралайтын сексуалдық рөлдер.
ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ - бұл қоғам өмірінің барлық саласында ерлер мен әйелдердің теңдігіне қол жеткізуге бағытталған
мемлекеттік, сондай-ақ қоғамдық қызметті қоса алғанда, мемлекеттің әлеуметтік саясатының құрамдас бөлігі. Қазақстан
Республикасында гендерлік теңдік саясаты ҚР Конституциясына сәйкес жүргізіледі. Әйелдердің жағдайын жақсарту
жөніндегі мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасы Қазақстандағы гендерлік саясаттың тұжырымдамалық негізі болып
табылады.
ГЕНДЕРЛІК ТАПТАУРЫН ҰҒЫМДАР (СТЕРЕОТИПТЕР) - ерлер мен әйелдердің ерекшеліктері мен мінез-құлықтарына қатысты
қоғамда орныққан жалпыға ортақ ұғымдар. Гендерлік таптаурын ұғымдар (стереотиптер) сол қоғамдағы гендерлік
рөлдермен тығыз байланысты және оларды қолдауға, орындауға қызмет етеді, сондай-ақ гендерлік теңсіздікті қолдап,
орнықтыруға ықпал етеді.
ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК - әйелдер мен ерлердің әлеуметтік функцияларды орындау барысында, өмірдің саяси, экономикалық,
қоғамдық және мәдени салаларында, қай жынысқа жататына қарамастан, ресурстар мен игіліктерге теңдей қол жеткізе
алуы.
ГЕНДЕРЛІК ТЕҢ ҚҰҚЫҚТЫЛЫҚ - әйелдер мен ерлердің заң алдындағы тең құқықты болуы, бұл гендерлік теңдікке қол
жеткізу жолдарының бірі болып табылады. Гендерлік тең құқықтылық ерлер мен әйелдерге берілетін құқықтардың, негізгі
бостандықтардың және міндеттердің теңдігімен сипатталады. Гендерлік тең құқықтылық гендерлік теңдіктен кейін тұрады.

Ä
ДЕНСАУЛЫҚ (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айқындамасы бойынша) - аурулар мен дене кемістіктерінің
болмауы емес, физикалық (денесі), жан-дүниелік және әлеуметтік тұрғыда толық игілікте болу жағдайы. Алайда, бұл
айқындама популяциялық тұрғыдан және жеке дара деңгейде денсаулықты бағалау үшін пайдаланыла алмайды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пікірі бойынша, медициналық-санитариялық статистикада жеке дара деңгейде
денсаулық деген анықталған бұзылушылықтар мен сырқаттардың жоқтығы деп, түсіндіріледі, ал популяциялық мағынада
алғанда – өлім-жітім, ауруға шалдығушылық және мүгедектік деңгейінің азаю процесі айтылады.

Å
ЕРТЕ НЕКЕ қоғамда некеге тұруға болады деп қабылданған жасқа толмай жатып, тіркелген отбасын құру. Бұл – қоғамның
пікірінше, отбасылық өмір үшін тым жас жұп. Формальді түрде алғанда, ерте неке - бұл кәмелеттік жасқа тола салысымен,
18-20 жаста құрылатын некелер. Некеге тұратын жасқа жетпей жатып, әкімшілік органдардың рұқсатымен тіркелген
некелер де осыған жатады. Өмірде көп жағдайда, ортақ мақсаттары жоқ, өз аяқтарына тұрмаған, өздерін қамтамасыз ету
қабілеттері жоқ және бірін бірі құрметтеуді үйренбеген екі адамның некесін ерте болған неке дейді.

Æ
ЖАСТАРДЫҢ РЕПРОДУКТИВТІК ДЕНСАУЛЫҒЫ - кең мағынада алғанда, жеке адамның жыныстық, физикалық, пcиxoceкcyaлдық, пcиxo-әлеуметтік дамуының үйлесімділігі мен теңгерімділігін қамтиды; тар мағынада – аурулардың таралуын
білдіреді.

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ СЕКСУАЛДЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ - жасөспірімдер өздерінің сексуалдылығын сынап көретін және соны
көрсете алатын сексуалдық практикалар немесе сексуалдық белсенді іс-қимылдар. Олар мыналарды қамтиды: сексуалдық
серігін іздеу және оны өзіне қарату жөніндегі стратегиялар (таныстыру мекемелері немесе ретін келтіріп, өз басыңның
ерекше қасиеттерін көрсету), индивидтер арасындағы өззара іс-әрекеттер, физикалық немесе эмоционалдық жақындық,
сексуалдық байланыста болу.
ЖАСӨСПІРІМДЕР ЖҮКТІЛІГІ - бұл жасөспірім қыз баланың (әдетте, 13-18 жас шамасындағы) жүктілік жағдайы.
Жасөспірімдер жүктілігінің проблемасы жыныстық және әлеуметтік жетілудің сәйкессіздігінен туындайды.
ЖАСӨСПІРІМДЕР СЕКСУАЛДЫЛЫҒЫ - бұл жасөспірімдердің өзін қоршаған дүниені тану және тұлға ретінде қалыптасу
процесінде, басқаларға қоса психологиялық, мәдени, құқықтық мазмұн проблемалары да қарастырылатын сексуалдық
даму аспектісі.
ЖАУАПКЕРШІЛІК (ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ) - бұл жеке тұлғаның өз қызметін қоғамда қабылданған имани және
құқықтық нормалармен, парыз сезімімен сәйкестендіре алу қабілеті.
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ АТА-АНА БОЛУ - бұл екеуі де – еркек те, әйел де бала тууға жауапкершілікпен қарап, осы қадамдарын
жоспарлайтын, баланы тәрбиелеу бойынша міндеттерді бөлісетін ата-ана. Жауапкершілікті ата-ана болу – бұл, ең алдымен,
тәрбиенің түрлі қырларының теңгерімділігі, баламен қарым-қатынаста өзіндік игі қатынастардың орын алуы; оны
материалдық тұрғыдан қолдауды қалауы және соған қабілеттілік, бірақ бұлар оның білімділігіне, дамуына, жеке басының
қасиеттеріне зиянын тигізбеуі керек. Жауапкершілікті ата-ана болу жолында әрбір жас жұп жыныстық қатынасқа түсуге,
некеге тұруға асықпай, алдымен өзінің репродуктивтік денсаулығына салмақпен қарауы керек.
ЖОСПАРЛАНБАҒАН (ҚАЛАУЛЫ ЕМЕС) ЖҮКТІЛІК - бұл кездейсоқ, аяқ астынан, жоспарсыз, екі адамның қалауынсыз болған
жүктілік.
ЖҮКТІЛІК - бұл аналық ұрық безінде аналық жасушаның (әйелдің жыныстық жасаушасы) шәует жасушасымен (еркектің
жыныстық жасушасы) ұрықтануынан басталатын, ұрықтанған аналық жасушаның әйел организмінде дамуының
физиологиялық процесі.
ЖЫНЫС (БИОЛОГИЯЛЫҚ) - жеке адамның, оның ұрықтану процесіндегі рөлін айқындайтын, генетикалық тұрғыдан
анықталған белгілерінің жиынтығы. Әдетте, еркек және әйел деген екі жыныстың бар екені, олардың бір-біріне қарамақарсы, солай бола тұра, бірін-бірі толықтыра түсетіні айтылады.
ЖЫНЫС ҚАТЫНАСЫ АРҚЫЛЫ ЖҰҒАТЫН ИНФЕКЦИЯЛАР (ИППП – ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ), оларды
жыныс қатынасы арқылы берілетін аурулар деп те атайды - бұлар бір адамнан екінші адамға басым көп жағдайда
сексуалдық байланыс кезінде жұғатын аурулар. Қазіргі кезде мұндай жұқпалы аурулардың 30-ға жуық түрі бар. басым көп
жағдайда жыныстық қатынас арқылы жұғатын жұқпалы ауруларды отандық медицинада венерологиялық аурулар тобына
жатқызады (мерез (сифилис), соз ауруы (гонорея), донованоз, трихомониаз, ВПЧ, жыныс мүшесінің сыртқы ұшығы
(генитальный герпес), бос шанкр (мягкий шанкр). Жыныс арқылы берілетін жұқпалы басқа аурулар көп жағдайда өзге де
жолдармен беріледі: парентералдық (қан немесе шырышты қабықша арқылы) - АИТВ, В гепатиті, С гепатиті; тікелей
араласу арқылы – қышыма қотыр; тікелей (жүктілік және босану кезінде анадан балаға) - хламидиоз.
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ЗОРЛЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН НЕКЕ - ерлі-зайыптыларды біреуінің не екеуінің де келісімінсіз немесе еркінен тыс қосқан неке
одағы. Зорлықпен жасалған неке Оңтүстік Азия, Шығыс Азия және Африканың өңірлерінде және Батыста тұратын осы
өңірлерден келген иммигранттардың арасында әлі де бар. БҰҰ зорлықпен жасалған некені адам құқықтарына нұқсан

келтіру нысандарының бірі деп қарайды, өйткені ол тұлғаның бостандық және тәуелсіздік қағидаттарын бұзады. Адам
құқықтарының жалпыға ортақ декларациясында әйелдің жұбай таңдау және некеге тұру құқығы оның өмірі үшін және адам
ретіндегі бостандығы мен теңдігі үшін түйінді мәні болып табылатыны атап көрсетілген. Рим-католик шіркеуі зорлықпен
жасалған некені бұл некені бұзу үшін себеп деп қарайды, неке заңды деп тану үшін ерлі-зайыптылардың екеуі де өз
келісімдерін берулері керек. Құлдықты жою туралы қосымша Конвенция да әйелді өзі, ата-анасы, отбасы немесе кез келген
басқа адам немесе адамдар тобы бас тарта алмайтындай жағдайға түсіріп, күйеуге беру дәстүріне тыйым салады.
Сондықтан, ондайды болдырмау үшін некеге тұрудың ең төменгі жасы белгіленеді.
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛУ - заң нормаларына сәйкес, әр адам толған кезде (18 жастан бастап) толық азаматтық іс-әрекетке
қабілеттілік туындайтын жас. Бұл ретте, бұған қоса басқа да қосымша құқықтар мен міндеттер туындайды. Кәмелеттік
жасқа жетпеген адамдар кәмелетке толмағандар деп аталады.
КЕЛІСІМ БОЙЫНША НЕКЕ – ерлі-зайыптылардың екеуі де ата-аналарының немесе үшінші тараптың (мысалы, жеңгетайдың,
ара ағайынның) қатысуымен жар таңдайтын неке одағы. Келісім бойынша жасалған неке зорлықпен жасалған некенің түрі
болып табылмайды. Өйткені, бірінші жағдайда тараптардың одан бастарту мүмкіндігі бар, ал екінші жағдайда мұндай
мүмкіндік болмайды. Әдетте, отбасы мен қоғам тарапынан ата-ананың айтқанын орындау керек деген қысым жасалатын
болғандықтан, көп жағдайда зорлықпен жасалған неке мен келісім бойынша жасалған некені ажыратып, айыру қиынға
соғады.
КОНТРАЦЕПЦИЯ - бұл қаламаған және жоспарланбаған жүктіліктен сақтанудың әдістері мен амалдарының кешені, сондайақ жыныс жолдары арқылы берілетін аурулардан қорғану тәсілі. Контрацепция әдістерін таңдау мен пайдалануды
организмнің жас мөлшеріне байланысты ерекшеліктерді, адам денсаулығының жай-күйін, сондай-ақ олардың тиімділігі мен
зиянсыздығын ескере отырып, білікті маман жүзеге асырады. Кейбір әдістер (атап айтқанда, мүшеқап (презерватив) АИТВ
және васқа да венерологиялық ауруларды жұқтыру ықтималдығын айтарлықтай азайтуға көмектеседі.
ҚАЛЫҢДЫҚ ҰРЛАУ (қыз алып қашу) - үйлену немесе құлдықта (әсіресе, сексуалдық құлдықта) ұстау мақсатында әйелді
ұрлау. Алып қашқаннан кейін болашақ күйеу жігіт, көп жағдайда қалыңдықты сатып алу процесін жеңілдету ойымен, қызды
пәктігінен айыру үшін зорлайды. Орта Азияда (Қырғызстан мен Қазақстанның оңтүстігінде) мұндай жағдайлар болғанда,
әдетте, психологиялық қысым жасалады. Егер де қыз жігіттің үйінде түнеп қалатын болса, тіпті, алып қашушымен
жыныстық қатынас болған-болмағанына қарамастан, ол масқара болды деп саналады. Бұл жай қызды өзін ұрлаушымен
некеге тұруға келісім беруге мәжбүр етеді. Бұл дәстүр күні бүгінге дейін сақталып отыр.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГЕНДЕРЛІК САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН АМАЛДАРЫ:
әйелдер мен ерлердің қоғамдағы теңдігіне қол жеткізуге ұмтылу; жыныс белгісіне қарай кемсітушіліктің барлық нысандары
мен белгілерін еңсеруге бағдарлану; еңбек, қоғамдық өмірдің барлық саласында және жеке өмірінде әйелдер мен ерлер өз
қабілеттерін барынша толық іске асыру үшін саяси алғышарттар мен қажетті әлеуметтік жағдайлар жасау.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ОТБАСЫЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ - біздің еліміздегі ерлер мен
әйелдердің қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне теңгерімді қатысуына қол жеткізу саласындағы,
әйелдерге тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, отбасындағы құқықтары мен міндеттерін теңдей жүзеге асыру үшін
жағдайлар жасауға, жыныс белгісі бойынша зорлық-зомбылықтан азат болуына байланысты гендерлік саясаттың негізгі
бағыттары. Тұжырымдама Қазақстан Республикасы Конституциясының, «Қазақстан 2050» Стратегиясының, «100 нақты
қадам» Ұлт жоспарының, Қазақстанның әлемнің ең озық дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру жөніндегі
тұжырымдамасының, Біріккен Ұлттар Ұйымының Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы
конвенциясының және ратификацияланған басқа да халықаралық шарттар мен келісімдердің негізінде әзірленген.

ҚАУІПСІЗ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ - адамның өз денсаулығына қауіп-қатерді барынша аз келтіретін мінез-құлқы (өзін-өзі ұстауы).

ì
МАТРИАРХАТТЫ ОТБАСЫ – бұл тіршілік етудегі басты рөл анаға тиісті, ал әке қосалқы рөл атқарып, үй шаруасымен
айналысатын отбасы.
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НЕКЕ - бұл еркек пен әйелдің арасында, заңда белгіленген тәртіп пен шарттарды сақтай отырып, отбасын құру мақсатында
жасалған және ерлі-зайыптылар арасында бір-біріне және балаларға қатысты өзара құқықтар мен міндеттерді туғызатын
ерікті және тең құқықты одақ.
НЕКЕГЕ ТҰРУҒА БОЛАТЫН ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАС НЕМЕСЕ НЕКЕ ЖАСЫ - бұл адам өз бетімен, сондай-ақ ата-анасының және
өзгелердің келісімімен некеге тұруға құқығы болатын жас. Неке жасын кәмелетке толумен немесе сексуалдық келісу
жасымен шатастыруға болмайды. Қазақстанда ерлер мен әйелдер үшін некеге тұру (ерлі-зайыптылық) жасы он сегіз жас
деп белгіленген.
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ОТБАСЫ - мүшелері өзара некелік немесе туыстық тұрғыдан немесе тұрмыстың ортақтығымен, сондай-ақ, өзара
моральдық және материалдық жауапкершілікпен байланысқан шағын әлеуметтік топ.
ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ - бала мен оның ата-анасының әрқайсысының арасында туындайтын
және қос тараптық сипаты бар ата-аналық құқықтық қатынастар. Өйткені, құқықтар мен міндеттер ата-аналарда да бар,
балада да бар.
ОТБАСЫНДАҒЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ - бұл отбасының бір мүшесінің күш қолдану, сексуалдық, психологиялық немесе
экономикалық бағыттағы іс-әрекеттері, және оның бұл іс-әрекеттері отбасы мүшесінің адам және азамат ретіндегі
конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бұзатын болса және оған моральдық зиян келтіретін, оның физикалық
және психикалық саулығына зиян келтіретін кез-келген қасақана іс-әрекеті отбасылық зорлық-зомбылық деп танылады.
ОТБАСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ - отбасының бір мүшесінің қасақана түрде, басқа мүшесінің бойында
эмоциялық сенімсіздік, өзін-өзі қорғауға қабілетсіздік сезімдерін тудырып, психикалық денсаулығына зиян келтіруі мүмкін
немесе зиян келтіретін сөзбен қорлау немесе қоқан-лоққы жасау, ізін бағу, қорқыту арқылы психикалық әсер етуімен
байланысты зорлық-зомбылық.
ОТБАСЫНДАҒЫ СЕКСУАЛДЫҚ ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ - отбасының бір мүшесі отбасының басқа мүшесінің
жыныстық қолсұғылмаушылығына қатысты құқыққа қарсы қолсұғушылық жасауы, сондай-ақ отбасының кәмелетке
толмаған мүшесіне қатысты сексуалдық сипаттағы іс-әрекеті. Сексуалдық зорлық-зомбылық - зорлау, сексуалдық сипатта
іс-әрекет жасау, сексуалдық сипаттағы іс-әрекетке мәжбүрлеу, сексуалдық қанау түрінде көрініс табады

қасақана айыруы. Бұл жай оның өліміне әкеп соғуы, физикалық немесе психикалық саулығына нұқсан келтіруі мүмкін.
ОТБАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯСЫ - халық санын молықтыру үшін өмірге ұрпақ әкелу, өйткені қоғам
келесі ұрпақтың сан жағынан өзінің алдындағыдан көбірек болуына мүдделі.
ОТБАСЫНЫҢ БАЛАНЫ БАСТАПҚЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ФУНКЦИЯСЫ - отбасының баланы қоғамға біртіндеп енгізуі,
оны осы қоғамға тән барлық заңдармен таныстыруы.
ОТБАСЫНЫҢ БОС УАҚЫТТЫ ӨТКІЗУ ФУНКЦИЯСЫ - бұл әлеуметтік бақылау жағдайында балаларға адами-иманды тәрбие
беруге ықпал ету үшін маңызды тәрбиелік мәні бар, эмоционалдық фактор болып табылатын, бос уақытты ұтымды
ұйымдастыру.
ОТБАСЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ФУНКЦИЯСЫ - бұл отбасының барлық мүшелері денсаулықтарын сақтауы және сау қалпында
ұстауы үшін қажетінше сараланған жағдайлар тудыру; медициналық және гигиеналық білімдер алу және оларды іс
жүзінде пайдалану; отбасында науқас адам болған жағдайда, оны емдеуге және оңалтуға белсене қатысу; отбасында
салауатты өмір салтын қалыптастыру; дене және жүйке-жүйе саулығын сақтауға әсер ететін психологиялық ахуал
қалыптастыру.
ОТБАСЫНЫҢ РЕПРОДУКТИВТІК ФУНКЦИЯСЫ - – адамзат ұрпағының тіршілік тізбегі үзілмеуі мақсатында өмірдің
биологиялық тұрғыдан ұдайы өсіп-өнуі, бала туу арқылы өсіп-өнуді қолдау.
ОТБАСЫНЫҢ ТӘРБИЕ БЕРУ ФУНКЦИЯСЫ - бұл баланы бастапқы әлеуметтендіруді жүзеге асыру және балаларды олар
әлеуметтік кемелдікке жеткенге дейін тәрбиелеу. Тәрбие беру дегеніміз – тәрбиеленетін адамның бойына белгілі бір
орныққан көзқарас, мінез-құлық нормалары мен үлгілерін, сондай-ақ белгілі бір адами-психологиялық және физикалық
қасиеттерді сіңіру үшін мақсатты түрде әсер ету жүйесі.
ОТБАСЫНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ - отбасының өз мүшелерінің белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандырумен тікелей байланысты
тіршілік ету саласы. Отбасы репродукцияға (дүниеге ұрпақ әкелуге), тәрбие беруге, жан-жақты әлеуметтендіруге,
дәстүрлерді сіңіруге, этномәдени дәстүрлерді сақтауға байланысты функциялардың басым көпшілігін орындайды.
ОТБАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ ФУНКЦИЯСЫ - отбасының биологиялық тіршілік етуін
(тамақ, тұрғын үй, киім-кешек және т.б.) қамтамасыз ету, тұрмысының материалдық тұрғыдан қамтылуын, еңбекке
жарамсыз туыстарға қатысты бірлескен материалдық қамқорлық жасауды, кәмелетке толмағандарды қолдауды
қамтамасыз ету.
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ПАТРИАРХАТТЫҚ ОТБАСЫ - бұл әкесі басты рөл атқаратын, материалдық қаражатпен қамтамасыз ететін, үй-ішін, балашағасын басқарып, сол үшін жауап беретін отбасы. Анаға баланы бағып-қағу жауапкершілігі жүктеледі.

ОТБАСЫНДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ - отбасының бір мүшесі отбасының басқа мүшесін қасақана ұрып-соғуы,
денесін жарақаттауы, мұның жәбірленушінің өліміне не мүшедек болуына алып келу мүмкіндігі немесе өлімге, физикалық
немесе психикалық саулығының бұзылуына алып келуі, оның ары мен намысына зардап келтіру.

ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ - бұл психологиялық аман-саулық жағдайы, онда адам өзінің мүмкіндіктерін іске асырады,
өмірде кездесетін қиындықтар мен жүйкеге түскен ауыр жай-күйге (стресс) тиімді түрде қарсы тұра алады, өнімді, саналы
қызметті жүзеге асырады. Психикалық денсаулық бас миының жай-күйіне тікелей байланысты, ол ойлау деңгейімен және
сапасымен, зерделеу және есте сақтау қабілеттерінің дамуымен, эмоциялық орнықтылық дәрежесімен, ерік-жігер
қабілетінің дамуымен сипатталады.

ОТБАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ - отбасының бір мүшесі отбасының басқа мүшесін, жәбірленуші
заңмен көзделген құқығы бар тұрғын үйден, тамақтан, киім-кешектен және өзге де мүліктен немесе қаражаттардан

РЕПРОДУКТИВТІК ДЕНСАУЛЫҚ - бұл аурулардың болмауы ғана емес, бұл ұрпақ әкелу мен отбасының үйлесімін қоса алғанда
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репродуктивтік жүйеге, оның функциялары мен процестеріне қатысты барлық мәселе бойынша адамның толық физикалық
(денесінің), психикалық (жүйке-жүйесінің) және әлеуметтік аман-есендік жай-күйі.
РЕПРОДУКТИВТІК ЖАС (СОНДАЙ-АҚ ҰРПАҚТЫ БОЛУ ЖАСЫ НЕМЕСЕ ФЕРТИЛЬДІК ЖАС) - әйел өміріндегі, ол бала көтеріп,
тууға қабілетті кезең. Демографияда репродуктивтік жас 15—49 жас аралығы деп қабылданған.
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САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ - адамның аурулардың алдын алуға және денсаулықты нығайтуға бағытталған өмір сүру салты.
Салауатты өмір салты зиянды әдеттерден бастартуды, дұрыс тамақтануды, спортпен шұғылдануды, еңбек пен демалыстың
ұтымды түрде ұйымдастырылуын көздейді.
СЕКС (лат. sexus - жыныс; синоним – жыныстық қатынастар) – тәндік, психикалық және әлеуметтік процестер мен негізінде
жыныстық әуестену жататын және солар арқылы қанағаттандырылатын қатынастардың жиынтығы.
СЕКСУАЛДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айқындамасы бойынша) - бұл репродуктивтік
денсаулықтың бір бөлігі, ол дені сау сексуалдық дамуды, өз қадамына жауапкершілікпен қарау мен сексуалдық мінезқұлықты, аурулардан таза болуын және жұмыс істеу қабілетсіздігі жоқ болуын, зорлық-зомбылық пен зиянды әдеттері
болмауды қамтиды. Басқаша айтар болсақ, бұл сексуалдылыққа байланысты тәні мен сезімінің тазалығын, яғни,
физикалық, эмоционалдық, ақыл-ой және әлеуметтік аман-саулықты білдіреді.

Мұндай мінез-құлыққа қорғалмаған жыныстық қатынастар мен есірткі тұтыну, ішімдік ішу, темекі шегу жатады.
ТҰЛҒАҒА ҚОЛ СҰҒЫЛМАУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ - адамға мемлекет кепілдік берген жеке басының қауіпсіздігі мен бостандығы, ол
біреудің өміріне, денсаулығына, тәніне қол тигізмеуден және жыныстық (физикалық (денесіне) қол сұғылмаушылық)
бостандықтан тұрады; ар-ождан, намыс, имани бостандық (имани қол сұғылмаушылық); намыс, абырой, имани бостандық,
жүйке-жүйесіне (психикалық қол сұғылмаушылық); адамның өзін өзі алып жүру және өз қалауынша болатын жерін өзі
айқындау мүмкіндігін көрсететін жеке бостандығы (жеке бастың қауіпсіздігі).
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ФЕРТИЛЬДІЛІК (лат. fertilis — құнарлы, өнім беретін) — жыныстық тұрғыдан пісіп-жетілген организмнің тіршілік етуге
қабілетті ұрпақты дүниеге әкеле алу қабілеті.
ФИЗИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ - бұл организмнің барлық ағзасы мен жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуінен көрінетін табиғи жайкүйі. Егер барлық ағзасы мен жүйелері жақсы жұмыс істейтін болса, онда адамның организмі де (өзін-өзі реттейтін жүйе
ретінде) тұтастай алғанда, дұрыс жұмыс істеп, дамиды.
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ЭГАЛИТАРЛЫҚ ОТБАСЫ - бұл ер адам мен әйелдің теңдігіне, тіршіліктегі серіктестік қатынастарға, екеуара қатынаста кез
келген кемсітушілікті болдырмауға негізделген отбасы.

СЕКСУАЛДЫҚ КЕЛІСІМ БЕРІЛЕТІН ЖАС (КЕЛІСУ ЖАСЫ) - қылмыстық құқықта адамның жыныстық қатынастың не екенін біліп
тұрып, басқа адаммен жыныстық қатынасқа түсуге келісім беруге қабілетті деп саналатын жасты осылай - сексуалдық
келісім берілетін жас деп атайды. Көп жағдайда, егер ересек адам бұл жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа
түсетін болса, ол құқықтық жауапкершілікке тартылады. Қазақстанда келісу жасы – 16 жас.
Сөздікті қазақ тіліне аударған К.Әлпейісова
СЕКСУАЛДЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ - адамның белгілі бір жынысқа жататынын бағалауға мүмкіндік беретін іс-әрекеттері. Бұл мінезқұлық оның сыртқы түр-келбетінің (шаш қоюы, косметиканы, әшекей бұйымдарын пайдалануы және т.б.), киім киюі, өзін
ұстауы, қимылдар жүйесі, тілді пайдалануы әр түрлі болуына байланысты әр адамның бойында түзілетін мінез-құлық.
Мұндай, жыныстық санаға негізделген әртүрлілік белгілерінің қолданылуы, өзіңнің қай жынысқа жататыныңды көрсетуге
мүмкіндік береді. Терең мағынада алатын болсақ, сексуалдық (жыныстық) мінез-құлықтың негізінде ұрпақты жалғастыру
инстинкті жатады.
СЕКСУАЛДЫЛЫҚ - адамның қай жынысқа жататынынан туындайтын, өзінің бір объектіні ұнатуын білдіру амалы, әр адамның
өзін таныту және басқаларды тани білу қабілеті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сексуалдылықты «біреумен нәзік
қатынаста, сүйіспеншілік жағдайында болу үшін физикалық, психологиялық және әлеуметтік тұрғыдан көрініс табатын
энергия» деп сипаттайды.
СЕКСУАЛДЫЛЫҚ МӘНМӘТІНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ҚҰНДЫЛЫҚТАР МЫНАЛАР: таңдау – таңдау құқығы, соның ішінде сексуалдылық
көрінісінде, бір-бірінің құқығын құрметтей отырып, мәжбүрлеусіз таңдау және барынша толық ақпарат пен қызметтерге
қолжетімділіктің болуы; абырой – жасына, нәсіліне, табына, қай жынысқа жататынына және жыныстық бағдарлануына, нені
артық көретініне, дініне және басқа да айқындаушы факторларға қарамастан, әрбір адамның жеке басының қадірлі болуы;
теңдік - ерлер мен әйелдер тең, бірдей құрметтелуге тиіс және сексуалдық саулығын сақтауға арналған ақпаратқа,
қызметтерге бірдей қолжетімді болуы тиіс; құрмет - барлық ерлер мен әйелдер басқалардың өздерін құрметтеуіне бірдей
құқыққа ие.
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ТӘУЕКЕЛШІЛ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ - бұл өз денсаулығына қауіп-қатер төндіру мүмкіндігін көбейтетін әдеттер мен мінез-құлықтар.

