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Сьогодні діти за онлайн-дозвіллям
проводять 6-8 годин на день

В той час як рекомендований час становить 
до 1 години, бажано з перервами



40% дітей знаходять друзів онлайн

статистика EU Kids Online



25% підлітків постійно відчувають, 
що не можуть думати ні про що інше, 

крім моменту, коли знову матимуть можливість користуватися
соціальними мережами

статистика UNICEF



Кожен десятий підліток регулярно 
обманює батьків про час, 

проведений у соціальних мережах



60% батьків переживають, 
що їх діти

надто багато часу проводять
за онлайн-дозвіллям

та використовують
мобільні додатки, 

які не відповідають віку
дитини



80% батьків бояться, що діти переглядають
веб-сторінки з контентом, який є неприйнятним для їх віку



А який відсоток батьків точно знає, 
де знаходяться їхні діти під час 
шкільних канікул чи карантину?



Що робити?



ESET рекомендує батькам:

Діалог з дітьми про безпеку онлайн

Пам’ятка

Використання надійних паролів 
та двофакторної аутентифікації 
для входу в систему

Налаштування приватності
у соціальних мережах 
для обмеження кола людей, 
які матимуть доступ до інформації 
на сторінках дітей

Використання програми для 
здійснення батьківського контролю 





ESET Parental Control для Android 
забезпечує безпеку онлайн-
дозвілля юних користувачів 
у зручний для їх сприйняття спосіб. 



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

• Захищає дітей в Інтернет-мережі
• Знає, які програми та коли використовують діти
• Доступні для дітей сповіщення
• Можливість завжди залишатися на зв’язку з дітьми
• Простий в управлінні



Захищає дітей 
в Інтернет-мережі
Володіє всіма необхідними функціями 
для захисту юних користувачів 
від неприйнятного контенту 

• Список сайтів, які часто відвідуються
• Веб-контроль
• Моніторинг сайтів
• Звіти



Список сайтів, 
які часто відвідуються

Відображає список веб-ресурсів, 
які найчастіше відвідувались 
протягом 7 днів.

Захист дітей в Інтернет-мережі



Веб-контроль

Програма автоматично блокує визначені 
заздалегідь категорії сайтів або певні 
веб-ресурси (URL-адреси)
відповідно до віку дітей.

Захист дітей в Інтернет-мережі



 Автоматичне визначення
неприйнятних категорій сайтів
за віком

 Виключення із зазначенням
URL-адрес певних веб-сторінок

 Безпечний пошук – блокування
неприйнятного контенту в різних
пошукових системах (Google, Yandex, 
Bing, Yahoo, DuckDuckGo тощо)

Захист дітей в Інтернет-мережі



Захист дітей в Інтернет-мережі



Моніторинг сайтів

Якщо батьки не хочуть заблокувати 
певний контент, вони можуть включити 
режим моніторингу 
та отримувати звіти з повною 
інформацією про ресурси, 
які відвідують діти.

Захист дітей в Інтернет-мережі



Звіти
Надають детальну інформацію
про активність дітей на мобільному 
пристрої та їх онлайн-дозвілля
протягом останніх 30 днів.

Можливість запланувати відправку
звітів батькам електронною поштою.

Захист дітей в Інтернет-мережі



Попередження батькам

Захист дітей в Інтернет-мережі

 запуск заборонених додатків
 перевищення відведеного часу на ігри
 спроба відвідування неприйнятних веб-сайтів
 бездіяльність
 встановлення нових додатків на пристрій
 введення PIN-коду батьків у налаштуваннях дитини
 необхідність послуг у програмі Parental Control

Відправка попереджень електронною поштою з наперед 
налаштованою частотою у наступних випадках:



Функції моніторингу програм, 
які використовуються, інформують батьків 
про діяльність дітей на смартфонах 
або планшетах Android.

• Контроль програм
• Часові обмеження

на використання програм 
• Моніторинг програм

Знає, які програми та коли 
використовують діти



Контроль програм

Автоматично блокує 
неприйнятні програми 
на основі даних Google Play.

Знає, які програми та коли 
використовують діти



Часовий контроль 
програм
Дозволяє обмежити використання 
програм на пристроях протягом дня, 
а також заборонити доступ до певних 
програм у заданий період часу 
(наприклад, вночі або під час уроків
у школі).

Знає, які програми та коли 
використовують діти



Моніторинг програм

Надає інформацію про використання 
програм без здійснення блокувань 
на основі категорій
ESET Parental Control для Android.

Знає, які програми та коли 
використовують діти



 Автоматичне визначення
неприйнятних додатків за віком

 Режим канікул до певної дати та часу

 Захист акумулятора: блокування ігор
для продовження часу роботи

 Миттєве блокування за категоріями: 
«Всі програми», «Всі обмежені
за часом додатки»

Знає, які програми та коли 
використовують діти





Дозволяє батькам не тільки доступно 
пояснити дітям, що відбувається, 
а й побудувати довірчі відносини, 
використовуючи діалог.

• Доступний для дітей інтерфейс 
та сповіщення

• Запит на розблокування сайтів
• Зручність для використання дітьми

Доступні для дітей сповіщення



Доступний для дітей 
інтерфейс та сповіщення

Інтерфейс програми спеціально 
розроблений для зручності сприйняття 
юними користувачами, а також
коректного та зрозумілого пояснення того, 
що відбувається.

Доступні для дітей сповіщення



Доступні для дітей сповіщення



Запит на розблокування 
сайтів
Діти можуть відправляти запит батькам 
з проханням дозволити їм доступ 
до певних програм або веб-сайтів
безпосередньо з екрану блокування. 
Батьки отримають сповіщення 
на електронну пошту, у вигляді 
повідомлення в програмі 
та на порталі my.eset.com.

Доступні для дітей сповіщення



Зручність для 
використання дітьми

Клікнувши на іконку в програмі, дитина 
побачить поточний статус - скільки часу 
залишилося на ігри, а також моніторинг 
яких процесів здійснюється на пристрої.

Доступні для дітей сповіщення



Дозволяє батькам відправляти 
повідомлення дитині та визначати 
місцезнаходження її пристрою.

• Повідомлення від батьків
• Визначення місцезнаходження 

дитини

Можливість завжди залишатися 
на зв’язку з дітьми



Повідомлення від батьків
Дозволяє завжди залишатися 
на зв'язку з дітьми, надаючи можливість 
батькам відправляти повідомлення, 
які будуть з'являтися на екранах 
мобільних пристроїв юних користувачів. 
Без підтвердження прочитання даних 
повідомлень подальше використання 
пристрою буде неможливим.

Можливість завжди залишатися на зв’язку з дітьми

Вечеря 
на столі!



 Тимчасовий доступ до заблокованих 
веб-сайтів

 Тимчасове розблокування додатків
 Додатковий час на ігри протягом дня
 Дозвіл використання категорії «Ігри» 

під час годин «навчання»

Можливість завжди залишатися на зв’язку з дітьми

Запити батькам від дитини

А також – можливість відправлення попереджень електронною поштою!



Визначення 
місцезнаходження 
дитини
Батьки завжди можуть дізнатися, 
де перебувають діти через портал 
my.eset.com. 
Ця функція дозволяє визначити 
місцезнаходження всіх пристроїв, 
підключених до Інтернет-мережі.

Можливість завжди залишатися на зв’язку з дітьми



 Визначення місцезнахождення
дитини за допомогою SMS з вказаних
номерів телефонів батьків

 Кнопка SOS – відправка батькам 
повідомлення у разі екстреної ситуації
з інформацією про місцезнаходження
дитини

Можливість завжди залишатися на зв’язку з дітьми



Можливість завжди залишатися на зв’язку з дітьми



Дозволяє батькам контролювати активність
дітей на мобільних пристроях.

• Одна сім’я = одна ліцензія
• Синхронізація з my.eset.com
• Використання програми в ролі батьків

Простий в управлінні 
Батьківський контроль 
на пристроях Android



Одна сім’я,
одна ліцензія
Кожна ліцензія пов'язується
з обліковим записом на порталі
my.eset.com і з даними ліцензії
для активації програми 
на пристроях дітей та батьків. 
Даний портал дозволяє управляти 
програмами та звітами.

Простий в управлінні



Синхронізація 
з my.eset.com
Розширений функціонал
моніторингу та контролю, а 
також детальні звіти 
та поточний статус усіх 
облікових записів 
і пристроїв дітей на порталі
my.eset.com.

Простий в управлінні

http://www.my.eset.com/


Використання програми 
в ролі батьків
Так само як і my.eset.com, використання 
програми в ролі батьків дозволяє 
управляти всіма обліковими записами
та пристроями дітей безпосередньо
за допомогою смартфона.

Простий в управлінні



Системні вимоги:

Android 4.0 і вище
Оперативна пам'ять: 512+ Mб
Сенсорний екран 
(мінімальний розмір 320x480 px)
Процесор: 500+ MГц ARM7+
Вільне місце для зберігання даних: 20+ Mб
Підключення до Інтернет-мережі

Додаткова інформація:

Сторінка з описом продукту
Завантажити продукт
Посібник користувача
Інтерактивна довідка
Реліз

Цілодобова служба технічної підтримки:

Усі користувачі ліцензійних версій 
продуктів ESET в будь-який час 
можуть безкоштовно звернутися 
за допомогою до кваліфікованих 
технічних спеціалістів ESET в Україні.

Електронна адреса:
support@eset.ua

Телефон:
+38044 545 77 26 
(цілодобово, без вихідних)

https://www.eset.com/ua/home/parental-control-android/
https://www.eset.com/ua/home/parental-control-android/download/
https://www.eset.com/ua/home/parental-control-android/download/
https://help.eset.com/epca/3/uk-UA/
http://eset.ua/ua/news/view/394/index0/Eset-Parental-Control-for-Android
mailto:support@eset.ua


Чому ESET?



Чому ESET?

Провідний європейський 
постачальник рішень 

для захисту робочих станцій 
(вироблено в Словаччині).

30-річний досвід 
наукових досліджень 

і розробок

Визнання світовими 
експертами та мільйонами 
користувачів у всьому світі



Чому ESET?

Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Поновлення до актуальної версії програми 
без додаткових витрат

Гнучка система ліцензування

Безкоштовна цілодобова технічна підтримка в Україні 
за тел .: +38044 545 77 26 
або ел. поштою: support@eset.ua
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