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Розглянуто методичні вимоги до формування досвіду евристичної діяльності учнів основної 

школи на заняттях математичного гуртка. Головна вимога до постановки цілей на гурткових 

заняттях з математики – формування евристичних умінь у процесі організації евристичної дія-

льності. Зміст розширюється і поглиблюється шляхом включення до нього спеціальних евристичних 

задач, пошук розв’язання яких пов’язаний із використанням певного переліку евристик. Традиційні 

методи, форми та засоби навчання доповнюються спеціальними методами, формами та засобами 

евристичного навчання математики.  

 

Ключові слова: евристичні прийоми, евристична діяльність, евристичні уміння, математичний гурток. 

 
Постановка проблеми. У наш час 

увага до проблеми розвитку особистості 

учня та його творчих здібностей посилю-

ється у багатьох країнах світу. Випускни-

ки середніх шкіл повинні не лише освою-

вати матеріал шкільних програм, але й 

вміти творчо застосовувати його, знаходи-

ти розв’язання будь-якої проблеми, а це 

можливо лише в результаті педагогічної 

діяльності, що створює умови для творчо-

го розвитку учнів. У зв'язку із цим ще у 

школі в учнів необхідно формувати і роз-

вивати прийоми евристичної діяльності. 

Тому проблема розвитку учнів в умовах 

організації евристичного навчання мате-

матиці є однією з найбільш актуальних. 

Обкреслена проблема вивчалася в різ-

них аспектах, але сьогодні відсутня чітко 

розроблена методична система, необхідні 

засоби по управлінню евристичною діяль-

ністю учнів у позакласній роботі з матема-

тики, зокрема на гурткових заняттях. Усе 

це дозволяє віднести проблему формуван-

ня досвіду евристичної діяльності учнів 

основної школи на заняттях математично-

го гуртка до важливих.  

Аналіз актуальних досліджень. Фор-

муванню евристичних прийомів у навчанні 

математики приділяли увагу такі науковці, 

як В.І.Андрєєв, А.К.Артемов, Г.Д.Балк, К.В.Вла-

сенко, І.А.Горчакова, Ю.М.Колягін, Ю.М.Ку-

люткін, Л.Ларсон, Т.С.Максимова, Т.М.Міра-

кова, В.М.Осинська, Ю.О.Палант, Дж.Пойа, 

Є.Є.Семенов, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, Н.А.Та-

расенкова, Л.М.Фрідман та інші. Питання, 

пов’язані із формуванням евристичних 

прийомів на факультативних заняттях роз-

глядалися автором. 

Більшість досліджень присвячена пере-

важно формуванню прийомів евристичної 

діяльності на уроках та факультативних 

заняттях з математики. Водночас залиша-

ється поза увагою науковців проблема фор-

мування досвіду евристичної діяльності 

учнів основної школи на гурткових занят-

тях, які мають не гірші можливості в реалі-

зації означеної проблеми. 

Мета статті – розглянути методичні 

вимоги до цілей, змісту, методів, організа-

ційних форм і засобів навчання з метою 

формування досвіду евристичної діяльнос-

ті учнів основної школи на гурткових за-

няттях з математики. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка 

методична система включає завдання цілей, 

відбір змісту, методи і прийоми навчання, 

організаційні форми і засоби навчання.  

Цілі навчання – один із головних ком-

понентів методичної системи. Головною 

метою гурткових занять з математики є по-
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глиблення і розширення знань, розвиток 

математичних здібностей, виховання і роз-
виток ініціативи й творчості, розширення 

світогляду учнів, розвиток математичного 

мислення, формування активного пізнаваль-

ного інтересу до предмету [1]. 

«Метою при навчанні математики, – 

писав відомий російський математик 

Л.Д.Кудрявцев, – є ... розвиток математич-

ної інтуїції... Для правильної постановки 

задачі, для оцінки і виділення істотних да-

них для вибору способу її розв’язання не-

обхідно володіти ще математичною інтуї-

цією, фантазією і почуттям гармонії, що 

дозволяє передбачати потрібний результат, 

перш ніж його буде отримано. У результаті 

придбаних у процесі навчання математики 

знань й інтуїції в учнів з'являється те, що 

називається математичною культурою» [7]. 

На нашу думку, для формування досві-

ду евристичної діяльності учнів неабияку 

роль відіграє математична інтуїція. Тому 

цілі математичного гуртка ми доповнюємо 

розвитком інтуїції учнів до такого ступеня, 

щоб вона перетворилася в кероване знаряд-

дя дослідження. Говорячи словами В.О.Гу-

сєва «математичної інтуїції треба вчити, ін-

туїція складає важливий компонент цілісно-

го розвитку не тільки математики, але і лю-

дини взагалі» [6]. 

Для евристичного навчання математи-

ки, за словами О.І.Скафи [8], характерне 

висунення цілей через навчальну діяльність 

учнів і частково через внутрішні процеси 

інтелектуального розвитку учня. Оскільки 

навчально-пізнавальній евристичній діяль-

ності, як і навчальній діяльності, властиве 

виконання певних дій, тому трансформація 

цілей у дії дозволяє здійснити діагностику і 

управління процесом оволодіння учнями 

знаннями та вміннями. 

Знання неможливі без дій, тому доціль-

но, щоб цілі фіксували не лише знання, не-

обхідні для опанування змісту, але й опису-

вали евристичні вміння, які повинні набути 

учні у процесі вивчення конкретної матема-

тичної теми [9]. Тому разом із навчальними 

вміннями у процесі вивчення тем математич-

ного гуртка ми виділяємо й евристичні 

вміння. Це допоможе вчителеві усвідомити, 

які евристичні прийоми найдоцільніше за-

стосовувати при вивченні певної теми. 
Для прикладу наведемо евристичні 

уміння до теми «Як рахувати, щоб не раху-

вати», де розглядається принцип Діріхле: 

аналізувати умову задачі; робити вибір «клі-

ток» і «кроликів»; використовувати анало-

гію для розпізнання задачі, що розв'язується 

з використанням принципу Діріхле; уза-

гальнювати метод міркування для застосу-

вання узагальненого принципу Діріхле; ін-

терпретувати результат задачі, що розв'язу-

ється за допомогою принципу Діріхлею. 

Таким чином, методичні вимоги до по-

становки цілей на математичному гуртку 

полягають у розвитку математичної інтуїції 

та формуванні прийомів евристичної дія-

льності, за допомогою яких здійснюється 

формування евристичних умінь. 

Указані цілі організації евристичного 

навчання математики на гуртках складають 

основу для відбору його змісту.  

Одним із завдань удосконалення методич-

них систем навчання математики, на думку 

М.І.Бурди [2], повинна стати розробка змісту 

математичної освіти, приведення її у відпові-

дність до вимог особи і суспільства. Розв’я-

зання цього завдання необхідно здійснювати, 

виходячи, перш за все, з цілей навчання і 

принципів гуманізації, гуманітаризації, інди-

відуалізації і диференціації навчання. 

Заняття гуртка повинні бути корисні й ці-

каві для учнів, тому зазначимо наступні ви-

моги щодо добору змісту гурткових занять. 

На заняттях гуртка краще використову-

вати задачі не громіздкі, які не потребують 

великих викладень, але побудовані на ціка-

вій ідеї. Якщо розглядаються задачі, які ко-

ли-небудь були запропоновані на конкурсі 

або на олімпіаді, то це потрібно відмітити: 

увага й цікавість учнів до такої задачі зрос-

тає. Суттєвий і порядок, у якому пропону-

ються задачі. 

При відборі змісту слід враховувати 

принцип навчання на високому рівні скла-

дності (пропонувати учням те, що лежить в 

зоні їх найближчого розвитку). 

Бажано, щоб на кожну евристичну за-

дачу у вчителя було одне або кілька додат-

кових питань або схожих задач (задач-
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«двійників»), які він може запропонувати 

учням, які розв’язали задачу раніше інших. 

Такі питання можуть носити характер до-

даткового дослідження. 

Дуже жваво сприймаються на заняттях 

гуртка «задачі на виявлення помилки». Мова 

йде не тільки про софізми, але й про помил-

ки, що роблять самі учні. Не потрібно поспі-

шати виправляти кожне помилкове твер-

дження учня – краще спочатку поставити це 

твердження на обговорення усього гуртка. 

Для того щоб складні теми стали для 

учнів більш доступними й більш цікавими, 

їх потрібно трохи підготувати до них. Це 

досягається, по-перше, продуманою послі-

довністю у виборі тем. По-друге, на занят-

тях гуртка й у завданнях додому бажано 

пропонувати задачі, що підготують учнів 

до майбутньої теми. 

Зміст має бути зовні привабливим, ці-

кавим, захоплюючим, щоб в учнів не зни-

кало бажання відвідувати заняття гуртка. 

Може трапитися, що задачі, підібрані вчи-

телем для даного заняття гуртка, виявлять-

ся важкими або недостатньо цікавими для 

учнів. Тому учителю завжди потрібно мати 

перевірений, безсумнівно цікавий і доступ-

ний матеріал, який він може використати у 

випадку гострої потреби. Тим самим він 

зуміє послабити враження від поганої до-

повіді або невдалих задач. Це можуть бути 

цікаві задачі, фокуси, ігри, прийоми швид-

кого рахунку, невеликі повідомлення тощо. 

Відношення учнів до предмета, бажан-

ня його вивчати складається в учнів рано, у 

молодшому шкільному віці, при цьому все 

починається з цікавості, і цю якість необ-

хідно розвивати або формувати якомога 

раніше. Розвивати це почуття можна за до-

помогою як «цікавих задач» (задач із ціка-

вими формулюваннями), так і цікавих ме-

тодів їх розв’язання. Також будуть корис-

ними в цьому відношенні евристичні задачі 

– кращий спосіб миттєво збудити увагу і 

пізнавальний інтерес, наблизити можли-

вість відкриття. Тому вчителю важливо 

вчити учнів дивуватися й захоплюватися.  

Прикладом задачі з «цікавим розв’я-

занням» може служити задача про автобус: 

«На рис. 1 зображено автобус, яких руха-

ється трасою Київ – Харків. Визначте, куди 

їде автобус: до Харкова чи до Києва». 

  

КиївКиївХарківХарків КиївКиївХарківХарків

 
Рис.1 

Для розвитку математичної інтуїції, на 

наш погляд, будуть корисні задачі з несфор-

мульованим запитанням, із неповними і 

надлишковими даними, на застосування 

контрприкладів тощо.  

Підбираючи зміст навчального матеріа-

лу, необхідно враховувати принцип розви-

вальної функції навчання, який вимагає 

реалізації діяльнісного підходу і сприяє ін-

тенсифікації навчального процесу. Він на-

правлений не лише на використання гото-

вих знань, але й на створення педагогічних 

ситуацій, що стимулюють самостійне відк-

риття учнями математичних фактів [2].  

Зміст повинен відповідати своєму пря-

мому призначенню – формуванню досвіду 

евристичної діяльності: у процесі опану-

вання змісту математичного гуртка учні 

повинні опановувати відповідні прийоми 

евристичної діяльності. 

Систематичне розв’язування задач на за-

стосування евристик – «прийомів, які дозво-

ляють розв’язувати задачі «наведенням» на 

можливі їх розв’язання та шляхом скоро-

чення варіантів перебору таких розв’язань» 

[10] – сприяє закріпленню вмінь користува-

тися поки що обмеженим колом евристич-

них прийомів і буде виступати певним підґ-

рунтям для цілеспрямованої роботи учнів із 

різноманіттям евристичних прийомів у по-

дальшому на евристичних факультативах. 

Наприклад, учнів 5-6 класів на гуртко-

вих заняттях з математики доцільно озна-

йомити з такими евристичними прийома-

ми: аналогія, введення допоміжної змінної, 

використання контрприкладу, доведення 

«від противного», інверсія, класифікація, 

перебір, порівняння, розбиття «цілого на 

частини», узагальнення. Вчитель може 

пропонувати задачі на застосування цих 

прийомів, не називаючи їх, наприклад по-

рівняти (зіставити або протиставити), зро-

бити висновок за аналогією, узагальнити, 

провести класифікацію тощо. 
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Названим евристичним прийомам від-

повідають певні серії задач. Так для оволо-
діння навичками перебору учням можна 

запропонувати серію задач під назвою «ана-

грами», де потрібно розшифрувати кожну 

запис шляхом перестановки в ній букв та-

ким чином, щоб отримати певне слово, що 

має смисл (учню потрібно здійснити перес-

тановку букв слова). Наприклад, розв’язати 

анаграму ДВАКАТР значить, знайти слово, 

яке складається з даних букв, – це КВАД-

РАТ. Більш цікаві випадки, коли анаграма 

може бути розв’язана кількома способами. 

Розв’язання анаграм вимагає досить трено-

ваної мовної пам’яті, вміння оперативно ви-

конувати перестановку букв у слові.  

У пізнавальному відношенні не може 

бути нормальним те, що процес виникнен-

ня математичної задачі цілком відданий 

іншій особі, що не навчається, зауважує 

П.М.Ерднієв [11]. Між тим процес скла-

дання задачі у психологічному відношенні 

багатий своєрідними, синтетичними хода-

ми думки, принципово недоступними ро-

зуму, що пізнає, якщо тільки навчальна ро-

бота обмежується розв’язанням чужих за-

дач; тією ж мірою процес виконання гото-

вого завдання, узятий в ізоляції від попере-

днього етапу, носить переважно аналітичну 

спрямованість, тому що він структурно 

протипоставлений етапу складання задачі. 

Звідси зрозуміло, чому так важливо озна-

йомити учня з обома процесами в їх діалек-

тично суперечливих якостях і у взаємозв'я-

зках. Розв’язання і складання задачі – взає-

модоповнюючі методи роботи над нею 

[11]. Складання задач за рисунками, табли-

цям, символьним записам є ефективним 

засобом розвитку мовних здібностей учнів. 

Вони вносять певне розмаїття у роботу з 

типовими вправами, захоплюють учнів 

оригінальністю постановки й розв’язання, 

можливістю вільно мислити і давати неод-

нозначні відповіді. 

Тому більш великий розвивальний 

ефект під час розв’язування будь-яких за-

дач можна одержати, якщо пропонувати 

учням не тільки розв’язувати задачі, запро-

поновані вчителем, алей й самим складати 

задачі та пропонувати розв’язувати їх своїм 

товаришам. 

Наприклад, для оволодіння учнями 
прийомом узагальнення підійде серія задач 

під назвою «виключення зайвого». У зада-

чах цієї серії вказано чотири (можна й біль-

ше) об’єкти: слова, вирази або фігури, з 

яких три в якійсь мірі схожі один з одним 

(мають якусь загальну ознаку, властивість), 

і тільки один з них відрізняється від усіх 

інших. Головна вимога таких задач – ви-

явити зайвий об’єкт.  

Задача 1. Подумайте, що поєднує на-

друковані заголовними буквами слова, і 

відзначте в нижньому ряді слово, що до 

них підходить. Сформулюйте загальну 

ознаку. 

ЧОТИРИ,   ВІСІМНАДЦЯТЬ,   СТО 

А. П'ять   Б. Вісім 

В.Тридцять сім  Г. Одинадцять 

Відповідь: Б. Загальна ознака – всі чис-

ла парні.  

Задача 2. На рис. 2 зображено чотири фі-

гури. Три з них об’єднані якоюсь загальною 

властивістю, четверта до них не підходить. 

Визначте цю загальну властивість, вкажіть 

«зайву» фігуру. Відповідь обґрунтуйте. 

 
Рис. 2 

Можна запропонувати евристичні під-

казки: скористайтеся симетрією; розглянь-

те кілька варіантів розв’язання задачі. 

Певні зусилля вчителів повинні бути на-

правлені на те, щоб учні міцно засвоювали 

спеціальну термінологію. Тому, на нашу 

думку зміст гуртків також варто доповнити 

завданнями на запам’ятовування непрямим 

шляхом термінології, пов’язаної з викорис-

танням на гурткових заняттях евристик. Бе-

ручи до уваги виділені нами евристичні 

прийоми для учнів 5-6 класів, до словнико-

вого запасу учнів мають увійти наступні 

поняття: алгоритм, аналогія, гіпотеза, до-

ведення «від противного», допоміжна змін-

на, еврика, евристика, евристична задача, 

здогадка, інверсія, інсайт (осяяння), інтуї-

ція, класифікація, контрприклад, перебір, 

перестановка, план розв’язання, порівняння, 

прийом, проблема, раціональне розв’язання, 
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спосіб, схема розв’язання, узагальнення. 

Для цього на гурткових заняттях варто 

використовувати кросворди, чайнворди, 

криптограми, ребуси. Важливою особливі-

стю цього прийому є не тільки їх 

розв’язання, а особливо їх складання сами-

ми учнями. Наприклад, на рис. 3-4 пред-

ставлено придумані учням ребуси до таких 

понять як евристика та перестановка. 

 
Рис. 3 

’’’
 

Рис. 4 

Розв’язування кросвордів, ребусів тощо 

це – своєрідна «гімнастика розуму». Ігри 

такого роду корисні в будь-якому віці. Во-

ни розвивають і тренують пам’ять, загост-

рюють догадливість, формують настирли-

вість, здатність логічно думати, аналізува-

ти, порівнювати. 

Однією з важливих передумов успішно-

го формування в учнів евристичних умінь 

[5] є дивергентне мислення, яке припускає, 

що на одне й теж питання може бути безліч 

однаково правильних і рівноправних відпо-

відей (на відміну від конвергентного мис-

лення, що орієнтує на однозначне розв’язан-

ня, що знімає проблему як таку). У зв’язку з 

цим зміст математичних гуртків варто до-

повнити відритими завданнями. Вони прин-

ципово відрізняються від традиційних пи-

тань, тестів, задач і вправ, що мають «пра-

вильні» відповіді, з якими порівнюється 

отриманий учнем результат. Відкритті за-

вдання припускають лише можливі напрям-

ки відповіді, задаючи його структуру чи де-

які елементи. Одержуваний же учнем ре-

зультат завжди унікальний і відбиває сту-

пінь його творчого самовираження, а не вір-

но вгадана або отримана відповідь.  

Наведемо приклади відкритих завдань 

креативного типу, які можуть бути запро-

поновані гуртківцям. 

1. Скласти казку, задачу, риму, вірш, 

сюжет, пісню. Їх можна присвятити певній 

темі гуртка або одному з евристичних при-

йомів (з метою запам'ятовування терміно-

логії). 

2. Скласти кросворд, гру, прикмету, 

своє завдання для інших учнів, збірник сво-

їх задач. 

3. Придумати образ – рисунковий, ру-

ховий, словесний, музичний. Перевести 

елемент із мови одного предмета на іншій: 

«оживити» число, евристику, визначити їх 

колір, намалювати їх.  

Задача 3. Дайте характеристику еврис-

тичним прийомам за допомогою кольорів. 

    
аналогія інверсія класифікація перебір 

Задача 4. Намалюйте асоціації евристи-

кам, які було запропоновано в задачі 3. 

Задача 5. Зробіть модель, журнал, мате-

матичну фігуру, геометричний сад. 

Отже, для формування досвіду еврис-

тичної діяльності учнів на гурткових занят-

тях з математики зміст потрібно розширити 

і поглибити шляхом включення до нього 

спеціальних евристичних задач, пошук 

розв’язання яких пов’язаний із викорис-

танням певного переліку евристик. Їх вико-

ристання сприяє формуванню евристичних 

прийомів, що, у свою чергу, сприяє форму-

ванню евристичних умінь. Включення у 

зміст задач на використання всіляких еври-

стик дозволяє закласти основи глибокого 

розуміння досліджуваного матеріалу, що, 

безумовно, сприятиме розвитку інтелекту і 

творчої активності учнів.  

Цілі і завдання математичного гуртка 

відображуються, зокрема, у відборі відпо-

відних методів і прийомів навчання. 

Ми вважаємо за доцільне на заняттях ма-

тематичного гуртка використовувати інтер-

активні [3], зокрема спеціальні методи ев-
ристичного навчання. Серед останніх від-

мітимо: метод уживання, метод евристич-

них питань, метод гіпотез, метод помилок, 

метод «Якщо б…», «мозковий штурм», 

методи взаємонавчання, методи самоорга-

нізації навчання.  

Так, метод евристичних питань на за-

нятті евристичного гуртка учитель викори-

стовує під час підведення учнів до форму-
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лювання певного евристичного прийому. 

Завдяки методу гіпотез учні вчаться більш 
повно та чітко формулювати варіанти своїх 

відповідей на запитання, спираючись на 

логічне мислення та інтуїцію. 

За думкою М.Б.Балка [1] особливу увагу 

потрібно приділити тим формам гурткових 

занять, які дають можливість переважній 

більшості учнів виявити свою ініціативу, 

самостійність і розраховані на активну тво-

рчу роботу усіх членів гуртка. 

До основних форм гурткової роботи ві-

дносять комбіноване тематичне заняття (за-

ймає 60-70% часу всього заняття), десятих-

вилинка (невелике повідомлення або розпо-

відь учителя або учня, триває воно 8-15 хви-

лин). Існують й інші форми гурткової робо-

ти: моделювання; обговорення математич-

них книг і статей; повідомлення учнями про 

результат, отриманий ним, про задачі, які 

він сам вигадав і розв’язав, тощо [1]. 

З метою формування досвіду евристич-

ної діяльності учнів розглянуті форми робо-

ти математичного гуртка ми пропонуємо 

доповнити евристичним зануренням та тре-

нінгом особистісних якостей. На нашу дум-

ку, використання таких форм допоможе ви-

звати зацікавленість учнів до занять, сприяє 

розвитку творчих здібностей кожного учня. 

У процесі організації й управління ев-

ристичною діяльністю учнів на заняттях 

математичного гуртка, на наш погляд, до-

цільно використовувати наступні засоби 

евристичного навчання математики: ство-

рений нами електронний журнал [4]; інди-

відуальні освітні програми учнів; особисті-

сно орієнтований журнал, структура якого 

складається не з навчальних предметів, а з 

імен учнів; рефлексивні щоденники, які 

дають учням можливість виражати свої 

реакції на нові думки та емоції; картки са-

моконтролю; картки для здійснення рефле-

ксії; коробка із пропозиціями учнів. 

Особливими засобами навчання, за до-

помогою яких коректується освітній процес і 

визначається досягнення поставлених цілей, 

є контроль і корекція результатів навчання. 

Висновки. Таким чином, правильна 

організація навчального процесу на гуртко-

вих заняттях з математики відповідає осно-

вній меті навчання математики – створен-

ню учнями особистого досвіду у вивченні 
математики і здобуття основного продукту 

діяльності у вигляді придбаних прийомів 

евристичної діяльності, що сприяє форму-

ванню творчої особистості учня на певно-

му етапі його розвитку. 
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Резюме. Гончарова И.В. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧА-

ЩИХСЯ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ. Рассмотрены методические требования к 

формированию опыта эвристической деятельности учащихся основной школы на занятиях математического 

кружка. Формирование приемов эвристической деятельности, с помощью которых осуществляется формирова-

ние эвристических умений, – главное требование к постановке целей на математическом кружке. Содержание 

расширяется и углубляется путем включения в него специальных эвристических задач, поиск решения которых 

связан с использованием определенных эвристик. Традиционные методы, формы и средства обучения дополняют-

ся специальными методами, формами и средствами эвристической обучения математике.  

 

Ключевые слова: эвристические приемы, эвристическая деятельность, эвристические умения, математический кружок. 

 

Abstract. Goncharova I. FORMING OF EXPERIENCE OF HEURISTIC ACTIVITY PUPILS' ON CLUBS 

FROM MATHEMATICS. Methodical requirements to forming of experience of heuristic activity to pupils' of secondary 

school on lessons of heuristic club of mathematics are considered. Methodical requirements to formulation of aims on a heu-

ristic club from mathematics consist in forming of receptions of heuristic activity, by means of which forming of heuristic 

abilities, adequate to abilities forming of which sets the whole studies of themes of club comes true. The table of contents on 

employments of club of mathematics in heuristic studies broadens and deepens by including to him of the special heuristic 

tasks, the search of decision of which is constrained with the use of certain list of heuristics. Picking up maintenance of edu-

cational material, it is necessary to take into account principle of developing function of studies, which requires realization of 

activity approach to teaching and assists intensification of educational process. He is sent not only to the use of the prepared 

knowledge but also on creation of pedagogical situations which stimulate the independent opening the pupils of mathemati-

cal facts. The basic methodical requirement to the methods of studies on employments of heuristic club is the use of interac-

tive methods of studies, including special methods of heuristic studies. The traditional forms of work of mathematical club 

are complemented by heuristic immersion and training of personality capabilities. Traditional facilities of studies are com-

plemented by the special facilities of heuristic studies of mathematics. 

 

Key words: heuristic techniques, heuristic activity, heuristic abilities, club of mathematics. 
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