
Шановні батьки!
Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення
необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють
реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що стано-
влять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану
населення (ст. 5 Закон України „Про захист суспільної моралі”).
Відповідно до статті 17 Закону України „Про захист суспільної мора-
лі” Національна комісія є постійним позавідомчим державним експе-
ртним і контролюючим органом, який діє відповідно до цього Закону
та чинного законодавства України і є відповідальним за утвердження
здорового способу життя, належного стану моральності суспільства,
контролює обіг продукції і видовищних заходів сексуального чи еро-
тичного характеру.

Рішення Національної комісії, прийняті в межах її повноважень, є
обов’язковими для розгляду центральними і місцевими органами вла-
ди, засобами масової інформації всіх форм власності, а також фізич-
ними та юридичними особами.

Відповідно до статей 2, 6 Закону України „Про захист суспільної мо-
ралі” виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографіч-
ного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продук-
ції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеці-
ально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та
мистецтв.

Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характе-
ру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, до-
зволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених
законодавством.

Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:

- пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом
насильства конституційного ладу або територіальної цілісності Украї-
ни;

- пропагує фашизм та неофашизм;

- принижує або ображає націю чи особистість за національною озна-
кою;

- пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релі-
гійних святинь;

- принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад
(каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;

- пропагує невігластво, неповагу до батьків;

- пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та
інші шкідливі звички.
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„Діти, Інтернет, Мобільний зв’язок”



Як захистити дітей від закачування контенту з
небажаним змістом.

жорстокості, але й найба-
гатша в світі бібліотека
знань, розваг, спілкування
та інших корисних речей.
Ви повинні навчити свою
дитину правильно кори-
стуватися цим невичерп-
ним джерелом інформації

Запам’ятайте!

В и к о р и с т о в у ю ч и  ц і
рекомендації, Ви маєте
нагоду максимально за-
хистити дитину від нега-
т и в н о г о  в п л и в у
в с е с в і т н ь о ї  м е р е ж і
Інтернет. Але пам’ятайте,
Інтернет, це не тільки осе-
редок розпусти та

Тривале перебування за
к о м п ’ ю т е р о м  у
статичному положенні
викликає порушення
кровообігу і провокує
застійні явища в організмі
дитини, що, в свою чергу,
сприяє виникненню або
загостренню захворювань
опорно-рухового апарату,
шлунко во -к ишко в ого
т р а к т у ,  с у д и н н и м
п о р у ш е н н я м .
Концентрація погляду на
е к р а н  м о н і т о р а  і
неправильне освітлення
негативно впливають на
зір.
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Передача контенту

Контент (з англ. – зміст, вміст) –
будь-яке інформаційно-значиме
наповнення інформаційного ре-
сурсу (тексти, ігри, графіка, муль-
тимедіа).

Мобільний контент – це циф-
ровий контент, адресований влас-
никам мобільних пристроїв.
Є декілька способів:
- MMS повідомлення;
- За допомогою Bluetooth®
(блютус);
- ІЧ- порт, IrDA (Інфра червоний
порт).
Bluetooth — це технологія безд-
ротового зв’язку, створена у 1998
році. Основне призначення Blue-
tooth - забезпечення економного (з
точки зору спожитого струму) і
дешевого радіозв’язку між різно-
манітними типами електронних
пристроїв, таких як мобільні теле-
фони та аксесуари до них, порта-
тивні та настільні комп’ютери.
Можливості Bluetooth дозволяють
передавати будь-яку інформацію
у вигляді файлів на відстань до
100 метрів.

Тому будь-який файл підліток
може прийняти/передати за до-
помогою Блютус. При цьому під-
літки можуть бути не знайомі і не
бачити один одного та знаходи-
тись у різних приміщеннях.

MMS - послуга мультимедій-
них повідомлень (англ. Multimedia
Messaging Service, MMS) — стан-
дарт, який дозволяє пересилати
між мобільними пристроями по-
відомлення з мультимедійним
змістом (зображення, звук тощо).

Але, на відміну від Bluetooth ця
послуга надається оператором
мобільного зв’язку, є платною та
має обмеження, які встановлю-
ються оператором, а саме, ціна,
кількість повідомлень та максима-
льний об’єм даних.

IrDA - Інфра червоний порт
(англ. Infrared Data Association) є
одним із стандартів передачі
даних на малі відстані за допо-
могою інфрачервоного випро-
мінювання.

Тобто, ІЧ-порт є аналогом Blue-
tooth, але на відміну від остан-
нього, має малий радіус дії, не
більше 10-20 сантиметрів.

Замовлення контенту через
SMS

1. Абонент відправляє SMS з
кодом контенту на короткий
номер оператора (компанії, які
надають послуги мобільного
зв’язку).

2. Оператор (без аналізу вмісту)
перенаправляє отримане SMS
до контент-провайдера
(компанія, яка займається роз-
повсюдженням контенту – кар-
тинки, музика, ігри, фото, кліпи
тощо) згідно з укладеною уго-
дою. Договір включає ряд дода-
тків, в яких описується сервіс,
правила участі і контент, що
надається.

3. При вдалій передачі SMS від
оператора до контент-
провайдера відбувається тари-
фікація (з абонента знімаються
гроші). Деякі оператори зніма-

ють гроші при передачі зворо-
тного SMS від контент-
провайдера до оператора.

4. Контент-провайдер опра-
цьовує отримане SMS та, згід-
но з вказаним кодом, відкриває
відповідне WAP-посилання на
вказаний контент. Посилання
відправляється у зворотному
SMS від контент-провайдера
до оператора.

5. Оператор отримує SMS і від-
правляє (без аналізу вмісту)
його абонентові.

6. Абонент заходить на вказане
в SMS WAP-посилання та зака-
чує контент на телефон.
(З’єднання відбувається через
PROXY-оператора, який здійс-
нює лише тарифікацію без
додаткового аналізу).

Закачування контенту з
WAP-порталу

1. Абонент заходить на поси-
лання WAP-порталу.
(З’єднання відбувається через
PROXY-оператора, який здійс-
нює лише тарифікацію без
додаткового аналізу).

2. Вибирає потрібний йому
контент.

3. Закачує вибраний контент.

Батьки мають вміти те, що вже роблять діти!
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1. Оператори надають можливість перегляду всіх витрат певно-
го мобільного номеру. Варто домовитися з дитиною, що ви бу-
дете переглядати ці дані, або включити цю послугу без її відома,
але для цього вам буде потрібний телефон дитини.

2. Вияснивши, що дитина використовувала послуги контент-
провайдера, слід зателефонувати в call-центр оператора і дові-
датися:

- якому контент-провайдеру належить цей короткий номер або
WAP-портал;

- якого роду інформація надається через даний сервіс;

- чи є на цьому порталі інформація еротичного чи порнографі-
чного характеру;

- контактну адреса call-центру контент-провайдера.

3. У call-центрі контент-провайдера Ви можете з’ясувати, який
контент був замовлений з номера вашої дитини, при цьому не
варто інформувати, що це не ваш особистий номер. Контент-
провайдер може відмовитися надати таку інформацію.

4. Одночасно з’ясуйте, яку інформацію можливо замовити за
даним коротким номером (зателефонуйте на цей номер або за-
йдіть на WAP-портал). Подивіться в телефоні дитини, чи збере-
глося SMS з номером замовленого контенту, або зворотне SMS з
WAP-посиланням, або перевірте історію сторінок, які відвідува-
ла дитина, в браузері телефону. Якщо ви переконалися в тому,
що сервіс, яким користувалася ваша дитина, містить інформа-
цію еротичного, порнографічного чи іншого небажаного харак-
теру, і цю інформацію дитина вже отримала (що буває найчас-
тіше), потрібно звернутися до call-центру оператора.

Вибір за Вами.



Як захистити дітей від закачування контенту з
небажаним змістом.

жорстокості, але й найба-
гатша в світі бібліотека
знань, розваг, спілкування
та інших корисних речей.
Ви повинні навчити свою
дитину правильно кори-
стуватися цим невичерп-
ним джерелом інформації

Запам’ятайте!

В и к о р и с т о в у ю ч и  ц і
рекомендації, Ви маєте
нагоду максимально за-
хистити дитину від нега-
т и в н о г о  в п л и в у
в с е с в і т н ь о ї  м е р е ж і
Інтернет. Але пам’ятайте,
Інтернет, це не тільки осе-
редок розпусти та

Тривале перебування за
к о м п ’ ю т е р о м  у
статичному положенні
викликає порушення
кровообігу і провокує
застійні явища в організмі
дитини, що, в свою чергу,
сприяє виникненню або
загостренню захворювань
опорно-рухового апарату,
шлунко во -к ишко в ого
т р а к т у ,  с у д и н н и м
п о р у ш е н н я м .
Концентрація погляду на
е к р а н  м о н і т о р а  і
неправильне освітлення
негативно впливають на
зір.

Стр. 2 Пам’ятка для батьків

Передача контенту

Контент (з англ. – зміст, вміст) –
будь-яке інформаційно-значиме
наповнення інформаційного ре-
сурсу (тексти, ігри, графіка, муль-
тимедіа).

Мобільний контент – це циф-
ровий контент, адресований влас-
никам мобільних пристроїв.
Є декілька способів:
- MMS повідомлення;
- За допомогою Bluetooth®
(блютус);
- ІЧ- порт, IrDA (Інфра червоний
порт).
Bluetooth — це технологія безд-
ротового зв’язку, створена у 1998
році. Основне призначення Blue-
tooth - забезпечення економного (з
точки зору спожитого струму) і
дешевого радіозв’язку між різно-
манітними типами електронних
пристроїв, таких як мобільні теле-
фони та аксесуари до них, порта-
тивні та настільні комп’ютери.
Можливості Bluetooth дозволяють
передавати будь-яку інформацію
у вигляді файлів на відстань до
100 метрів.

Тому будь-який файл підліток
може прийняти/передати за до-
помогою Блютус. При цьому під-
літки можуть бути не знайомі і не
бачити один одного та знаходи-
тись у різних приміщеннях.

MMS - послуга мультимедій-
них повідомлень (англ. Multimedia
Messaging Service, MMS) — стан-
дарт, який дозволяє пересилати
між мобільними пристроями по-
відомлення з мультимедійним
змістом (зображення, звук тощо).

Але, на відміну від Bluetooth ця
послуга надається оператором
мобільного зв’язку, є платною та
має обмеження, які встановлю-
ються оператором, а саме, ціна,
кількість повідомлень та максима-
льний об’єм даних.

IrDA - Інфра червоний порт
(англ. Infrared Data Association) є
одним із стандартів передачі
даних на малі відстані за допо-
могою інфрачервоного випро-
мінювання.

Тобто, ІЧ-порт є аналогом Blue-
tooth, але на відміну від остан-
нього, має малий радіус дії, не
більше 10-20 сантиметрів.

Замовлення контенту через
SMS

1. Абонент відправляє SMS з
кодом контенту на короткий
номер оператора (компанії, які
надають послуги мобільного
зв’язку).

2. Оператор (без аналізу вмісту)
перенаправляє отримане SMS
до контент-провайдера
(компанія, яка займається роз-
повсюдженням контенту – кар-
тинки, музика, ігри, фото, кліпи
тощо) згідно з укладеною уго-
дою. Договір включає ряд дода-
тків, в яких описується сервіс,
правила участі і контент, що
надається.

3. При вдалій передачі SMS від
оператора до контент-
провайдера відбувається тари-
фікація (з абонента знімаються
гроші). Деякі оператори зніма-

ють гроші при передачі зворо-
тного SMS від контент-
провайдера до оператора.

4. Контент-провайдер опра-
цьовує отримане SMS та, згід-
но з вказаним кодом, відкриває
відповідне WAP-посилання на
вказаний контент. Посилання
відправляється у зворотному
SMS від контент-провайдера
до оператора.

5. Оператор отримує SMS і від-
правляє (без аналізу вмісту)
його абонентові.

6. Абонент заходить на вказане
в SMS WAP-посилання та зака-
чує контент на телефон.
(З’єднання відбувається через
PROXY-оператора, який здійс-
нює лише тарифікацію без
додаткового аналізу).

Закачування контенту з
WAP-порталу

1. Абонент заходить на поси-
лання WAP-порталу.
(З’єднання відбувається через
PROXY-оператора, який здійс-
нює лише тарифікацію без
додаткового аналізу).

2. Вибирає потрібний йому
контент.

3. Закачує вибраний контент.

Батьки мають вміти те, що вже роблять діти!

Стр. 3Випуск 1

1. Оператори надають можливість перегляду всіх витрат певно-
го мобільного номеру. Варто домовитися з дитиною, що ви бу-
дете переглядати ці дані, або включити цю послугу без її відома,
але для цього вам буде потрібний телефон дитини.

2. Вияснивши, що дитина використовувала послуги контент-
провайдера, слід зателефонувати в call-центр оператора і дові-
датися:

- якому контент-провайдеру належить цей короткий номер або
WAP-портал;

- якого роду інформація надається через даний сервіс;

- чи є на цьому порталі інформація еротичного чи порнографі-
чного характеру;

- контактну адреса call-центру контент-провайдера.

3. У call-центрі контент-провайдера Ви можете з’ясувати, який
контент був замовлений з номера вашої дитини, при цьому не
варто інформувати, що це не ваш особистий номер. Контент-
провайдер може відмовитися надати таку інформацію.

4. Одночасно з’ясуйте, яку інформацію можливо замовити за
даним коротким номером (зателефонуйте на цей номер або за-
йдіть на WAP-портал). Подивіться в телефоні дитини, чи збере-
глося SMS з номером замовленого контенту, або зворотне SMS з
WAP-посиланням, або перевірте історію сторінок, які відвідува-
ла дитина, в браузері телефону. Якщо ви переконалися в тому,
що сервіс, яким користувалася ваша дитина, містить інформа-
цію еротичного, порнографічного чи іншого небажаного харак-
теру, і цю інформацію дитина вже отримала (що буває найчас-
тіше), потрібно звернутися до call-центру оператора.

Вибір за Вами.



реєстраційних формах, які
пропонуються власниками
сайтів;

- контролюйте інформацію,
яку завантажує дитина
(фільми, музику, ігри, тощо);

- цікавтесь чи не відвідують
діти сайти з агресивним
змістом;

- навчіть своїх дітей
відповідальному та етичному
поводженню в он-лайні. Вони
не повинні використовувати
Інтернет мережу для розпов-
сюдження пліток, погроз
іншим та хуліганських дій;

- переконайтеся, що діти кон-
сультуються з Вами, щодо
будь-яких фінансових
операції, здійснюючи замов-
лення, купівлю або продаж
через Інтернет мережу;

- інформуйте дітей стосовно
потенційного ризику під час
їх участі у будь-яких іграх та
розвагах;

- розмовляйте як з рівним
партнером, демонструючи
свою турботу про суспільну
мораль.

Пропонуємо декілька
рекомендацій, які слід взяти
до уваги:

- розміщуйте комп’ютери з
Internet-з’єднанням поза ме-
жами кімнати вашої дитини;

- поговоріть зі своїми дітьми
про друзів, з яким вони
спілкуються в он-лайні,
довідайтесь як вони прово-
дять дозвілля і чим захоплю-
ються;

- цікавтесь які веб сайти вони
відвідують та з ким розмов-
ляють;

- вивчіть програми, які
фільтрують отримання
інформації з мережі
Інтернет, наприклад,
Батьківський контроль в
Windows*;

- наполягайте на тому, щоб
ваші діти ніколи не погоджу-
валися зустрічатися зі своїм
он-лайновим другом без Ва-
шого відома;

- навчіть своїх дітей ніколи
не надавати особисту
інформацію про себе та свою
родину електронною по-
штою та в різних

Як забезпечити безпеку дітей в мережі Інтернет
Славутицький ліцей

Та найголовніше!
Дитина повинна
розуміти, що Ви
не позбавляєте її
вільного доступу
до комп’ютера, а,
насамперед,
оберігаєте.
Дитина повинна
Вам довіряти.

Над випуском працювали:
Центр прав дитини—
Коломієць В., Пліскунова В.,
Алених Т.Ф.
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