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Звернення

Сумська міська організація профспілки працівників освіти і науки 
України засвідчує свою глибоку повагу та звертається до Вас з приводу 
безпідставних звинувачень Андрія Баранова -  секретаря Сумської міської 
ради, на своїй сторінці РазеЬоок 21 травня 2020 року 
(Ьцрз://\уут.{асеЬоок.сот/с1оіхх>) на адресу о с в і т я н с ь к о ї  с п і л ь н о т и  міста Суми, яка 
у надзвичайно складний для всієї країни час пандемії відповідально, фахово і 
результативно виконує покладені на працівників функції.

Підтвердженням дієвої роботи педагогічних працівників є результати 
опитування учнів та батьків (понад 1500 респондентів) щодо організації 
дистанційного навчання під час карантину у школах м.Суми, які висвітлені на 
сайті управління освіти і науки Сумської міської ради 20.05.2020 року.

Незважаючи на існуючі технічні складнощі (низька швидкість інтернету, 
відсутність необхідних гаджетів тощо) педагогічні працівники докладають 
максимум зусиль задля налагодження комунікації з учнями та їх батьками. 
Педагогічні працівників проходили онлайн курси на платформі «Дія. 
Цифрова освіта».

При виборі інструментів для організації дистанційного навчання 
педагогічні працівники використовують різноманітні платформи, зокрема 
Ооо§1е Сіаззгоот, 2ЮОМ, «На урок». Також популярними є УіЬег, електронна 
пошта та відеоуроки на телебаченні.

Звичайно, пандемія всім нам показала нагальну потребу у вдосконаленні 
методики організації освітнього процесу із застосуванням технологій 
дистанційного навчання. І це питання має вирішуватися на державному рівні.

Тому заява Андрія Баранова -  посадової особи місцевого 
самоврядування, про те, що освітяни не використовують під час карантину 
жодних електронних сервісів та послаблення лідируючих позицій освітян 
міста аж до «скочування на дно», є нічим іншим, як некомпетентність, велика



заполітизованість посадовця, і, найголовніше, неповага і знецінення роботи 
педагогічних працівників міста Суми у складний для всіх нас час.

Стосовно ж впровадження в освітній процес проекту «Онлайн школа. 
Управління школою і Е-1еагпіп§ платформа» управління освіти і науки 
Сумської міської ради неодноразово направляло службові записки засновнику 
з обґрунтуванням недоцільності продовження проекту до прийняття 
Міністерством освіти і науки України Положення про дистанційне навчання, 
яке на даний час ще не розроблене.

З приводу зазначеного в пості секретарем Сумської міської ради на 
Єдиному порталі державних послуг Дія сервісу єМалятко, повідомляємо, що 
даний сервіс немає жодного відношення до галузі «Освіта», адже являє собою 
комплексну послугу реєстрації новонароджених дітей.

Прикро, що людина, яка обіймає відповідальну посаду у Сумській 
міській раді, яка передбачає координацію роботи комісій, органів 
самоорганізації населення, взаємодії із ЗМІ, не усвідомлює усіх наслідків 
таких гучних заяв. А якщо він це усвідомлює, то виникає запитання: «Хто дав 
йому моральне право робити такі безпідставні висновки про роботу 
педагогічних працівників галузі міста в період пандемії, коли загострено 
психологічний стан усіх верств населення і кожен посадовець повинен бути 
надзвичайно обережним у висловлюваннях по відношенню до людей, 
культивувати єдність мешканців громади, а не розпалювати ворожнечу і 
підбурювати до протистояння?»

З огляду на викладене вище, просимо звернути увагу на дотримання 
Андрієм Барановим - депутатом Сумської міської ради, посадовою особою 
органів місцевого самоврядування, етичних норм поведінки та в подальшому, 
як публічній особі, використовувати і висвітлювати тільки перевірену і фахово 
обґрунтовану інформацію, яка слугуватиме приводом до конструктивних дій.

З глибокою повагою до Вас, 
за дорученням президії,

голова Сумської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України
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