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Раденко Раденков е роден на 2 септември 1906 г. в Годеч, Софийско в учителско семей-

ство; баща му е бил начален учител. Първоначалното и основното си образование получава 

в родното си място, след което се записва в строителния техникум „Христо Ботев“ в София. 

Тук попада в прогресивна среда. 

Техникума завършва през 1925 г. Желае да продължи образованието си по математи-

ка. За да придобие право да кандидатства за студент по математика, е трябвало да се яви 

на приравнителен изпит. Взема го успешно и същата година се записва за студент по мате-

матика в тогавашния Физико-математически факултет на университета. 

Завършва през 1931 г. и постъпва на работа като учител по математика в Плевен. След-

ват няколко премествания в Кюстендил, Дупница (сега Станке Димитров) и Видин. 

През 1938 г. след успешно положен конкурсен изпит е назначен за учител по матема-

тика в I софийска мъжка гимназия, където остава до 9 септември 1944 г. 

Непосредствено след Девети септември Р. Раденков е назначен за директор на III со-

фийска девическа гимназия. От 1945 до 1951 г. е привлечен на отговорна работа в Мини-

стерството на народната просвета. Отначало е главен инспектор по математика, а след това 

началник на отдел „Кадри“ при министерството. 

През 1951 г. е назначен за асистент по методика на математиката в новооткрития през 

учебната 1949/50 г. сектор по методика на математиката. През 1952 г. е избран за главен 

асистент. 

Участвал е в написването на повече от 10 учебника за средните училища и е разрабо-

тил конкретни проблеми от методиката на обучението по математика. 

Научните интереси на Раденко Раденков са съсредоточени в методиката на аритмети-

ката и алгебрата. Той постави въпроса за пълното решаване на параметричните уравнения 

и решава този проблем пълно и изчерпателно с необходимата математическа и методична 

вещина (вж. [10] от приложения списък на съчиненията му). 
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Навсякъде, където Раденко Раденков е работил, е оставил у хората скъпи спомени за 

скромен, тих, честен и последователен комунист, другар и колега. 
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1. Аналитична геометрия за VII кл. (съавтор). София, 1946. 

2. Сборник от задачи по тригонометрия (съавтор). София, 1949. 

3. Алгебра за XI кл. (съавтор). София, 1951. 

4. Аритметика за I клас (съавтор). София, 1951. 

5. Аритметика за II кл. (съавтор). София, 1952. 

6. Аритметика за III кл. (съавтор). София, 1952' 

7. Аритметика за IV кл. (съавтор). София, 1152’ 

8. Аритметика за V кл. (съавтор). София, 1952. 

9. Аритметика за педагогическите училища (съавтор). София, 1953. 

10. Изучаване на буквените уравнения в нашите средни училища. Сборник от статии на МНП. 

София. 1956. 

11. Обучението по алгебра и планиметрия в VII кл. Методическо писмо на МНП. София, 1956. 
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