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Обучението на младите хора в средния (прогимназиалния) етап на СОУ е не 

само важно, но и отговорно, защото през тези години се формират у тях трайни 

интереси и насоки за по-нататъшното им развитие. Това е времето, когато в техния 

вътрешен (психичен) свят се поставя основата, върху която впоследствие се 

изгражда системата от фактологични знания и професионална ориентация. Този 

етап от  човешкия живот може образно да бъде описан с думите на Гьоте: “... щом 

младото дръвче раззелени и цвят и плод след време градинарят чака.”. 

Начинът, по който учениците са получавали знания по астрономия през 

последните няколко десетилетия, е пример за едно дидактическо експериментиране 

в системата на СОУ. Учебното съдържание често е било променяно както по обем, 

така и по време на неговото преподаване. Според някои авторитетни мнения, 

изказани по този повод, най-добре би било материалът по астрономия да се излага 

в рамките на един подходящо написан учебник, който да се изучава задължително 

в последния клас на горния етап на обучение, предполагайки, че така знанията, 

придобити в средния етап, ще бъдат доизградени и затвърдени. По този начин 

науката за Вселената, фокусирайки върху себе си елементи от останалите природни 

науки и от математиката, би била една корона, украсяваща края на учебния процес 

в СОУ. 

В съответствие със съвременните държавно-образователни изисквания са 

разработени нови учебни планове и програми, според които материалът по 

астрономия (или по-точно части от него) се изучава в предметите “Човекът и 

природата”, “Физика и астрономия” и “География и икономика”. При едно такова 

фрагментарно преподаване, знанията, получени само по време на класните занятия, 

едва ли биха се отличавали с трайно усвояване и пълнота. Недостатъците на 

използвания в момента подход биха могли да бъдат компенсирани чрез 

извънкласна дейност, която обаче не е регламентирана от МОМН и за която не се 

предвиждат отделни методични единици. Нейното провеждане има 

препоръчителен и локален характер и зависи както от инициативността на 

учителите, така и от благосклонното отношение на директорите в съответните 

училища. 



Представената от Надка Данкова дисертационна разработка е резултата от 

благоприятното съчетаване на тези два фактора. Тя е обобщение на 

многогодишната педагогическа дейност, която докторантката е провела в град 

Троян с ученици от средния етап на обучение (класовете 5, 6, 7 и 8). Достойнствата 

на нейното изследване се определя както от избора на възрастта на учениците, 

показващи през тези години повишен интерес към астрономията, така и от 

включването на три важни дейности: практични упражнения и задачи, тестови 

задачи и използване на съвременни информационни технологии. Дисертационната 

разработка има ясно поставена цел, добре формулирани задачи, важна изходна 

хипотеза и удачно подбрани предмет и обект на изследване. Претърпялата две 

издания книга “Приложна астрономия”, чийто автор е Надка Данкова, може да се 

разглежда не само като интересна фактология, но и като щафетно предаване на 

нейния педагогически опит към други учители. Дидактическото изследване е 

разделено на четири етапа в периода от 2006 до 2010 година и то включва не само 

експеримент, но и обработка на получените резултати чрез подходящо подбрани 

статистични методи. Анализът на данните доказва убедително, че извънкласната 

дейност има своето място в образователната система и е от полза за усвояване на 

материала по астрономия. 

Дисертацията, като се изключат някои дребни печатни грешки, е оформена 

много добре в техническо отношение. Материалът е изложен балансирано в увод, 

три глави и заключение, а при разработката са използвани значителен брой 

литературни (145) и интернет (13) източници. Авторефератът представя в сбит и 

ясен вид съдържанието на дисертацията и нейния несъмнен принос в областта на 

дидактиката.  

Работи от подобно естество, проведени не само в областта на астрономията, но 

и при другите природни науки, биха били един добър атестат на извънкласната 

работа и вероятно биха послужили като повод за нейното регламентирано 

въвеждане от МОМН в системата на СОУ. 

Имайки предвид гореизложеното, изказвам своето положително впечатление 

от дисертацията и съм убеден, че Надка Стоянова Данкова заслужава да й бъде 

присъдена образователно-научната степен “доктор”. 
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