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Memrise — це унікальний он-лайн-додаток, призначе-
ний для роботи з короткочасною та довготривалою пам’яттю, що перед-
бачає використання інноваційної техніки запам’ятовування слів різно-
го типу. Одне із призначення Memrise — це вивчення іноземних мов, 
зокрема італійської, а  також запам’ятовування наукової термінології. 
Ця платформа пропонує своїм користувачам безкоштовні комп’ютерні 
версії та мобільні додатки для мобільних пристроїв на базі операційних 
систем iOS Android [1; 3].

Memrise є корисним додатком для вивчення іноземних мов завдяки 
використанню найкращих технологій, розроблених співробітниками 
Оксфордського університету та  Університетського коледжу Лондона, 
на основі фундаментальних наукових принципів для покращення 
запам’ятовування [1].

Вивчення італійської відбувається курсами (наборами слів) з вико-
ристанням методу spaced repetition (інтервальне повторення) за трьома 
рівнями (початковий, середній, просунутий).

Основні переваги додатку Memrise [1; 2; 4] при вивчені італійської 
мови.

1. Безкоштовність. Адже більшість програм з вивчення іноземних 
мов вимагає оплату, але не кожен студент може собі це дозволити.

2. Простий та зрозумілий інтерфейс додатку. І  це попри те,  
що Memrise пропонує сім мов інтерфейсу, в якому українська мова від-
сутня. 

3. Підказки у  вигляді інтернет-мем. Memrise допомагає вивчати 
і  запам’ятовувати слова та вирази за допомогою візуалізації, подаю-
чи зображення, популярні вислови тощо, пов’язані зі словом або ви-
разом. Крім того, конкретні підказки можна створювати самостійно,  
що сприяє кращому запам’ятовуванню.

4. Озвучування слів та словосполучень. Прослуховування включає 
слухову пам’ять, що допомагає розпізнавати слова на слух і сприяє по-
кращенню вимови слів. Незважаючи на те, що Memrise має велику базу 
курсів, призначених для вивчення різних мов, не всі мовні курси супро-
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воджуються озвучуванням. Але саме в курсах з італійській мови така 
можливість є. 

5. Навчання відбувається в ігровій формі (вирощування рослини). 
Таким чином, ігрове навчання є одним із інструментів мотивування. 

6. Наявність завдань на закріплення слів. Різноманітні вправи на 
закріплення слів включають необхідність вводити слова з клавіатури, 
що сприяє кращому запам’ятовуванню написання слів. Тестові завдан-
ня різних типів також покращують запам’ятовування слів. На вико-
нання вправ відводиться певний час, що також сприяє інтенсивності 
запам’ятовуванню слів. 

7. Інтенсивність вивчення. У Memrise передбачена можливість ви-
бору щоденної норми навчання (5, 15 або 45 хв навчання), що спри-
яє організації та плануванню регулярних занять. Крім того, виконання 
щоденного плану дає можливість вигравати бонуси, що вносить у на-
вчання елемент змагання і  є стимулюючим фактором для перегляду  
(за бажанням) та підвищення свого рейтингу серед інших учасників 
курсу.

Висновок. Memrise є  зручним і  доступним он-лайн-додатком для 
кожного, хто бажає почати вивчати італійську мову. Сприяє швидко-
му та ефективному запам’ятовуванню слів для поповнення словарно-
го запасу. Наявність класичної комп’ютерної версії Memrise та додатків 
для смартфонів дозволяють вивчати нові й повторювати раніше вивче-
ні слова в будь-якому місці в будь-який час. 

ДЖЕРЕЛА

1. Офіційний сайт Memrise [Електронний ресурс].  — Режим доступу  : 
https://www.memrise.com
2. Мушля самітниці: Перші враження про сервіс Memrise [Електронний ре-
сурс].  — Режим доступу  : http://mushlia.com/dobri-slova/pershi-vrazhennja-
pro-servis-memrise/
3. Портал про вищу освіту в Україні “Best Universities”: Навчання в мережі 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bestuniversities.com.ua/
ua/osobistiy-rozvitok/navchannya-v-merezhi-18-bezkoshtovnih-saytiv
4. Google Play: Огляд сервісу Memrise [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу  : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.
memrisecompanion&hl=uk


