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Тое, як чалавек размаўляе, аказвае істотны ўплыў на ўспрыманне 
яго слоў суразмоўцамі. Тэмбр голасу, інтанацыя, паўзы падчас 
вымаўлення, хуткасць надаюць гучанню гаворкі своеасаблівую 
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афарбоўку, індывідуальнасць і непаўторнасць. Значна прыемней 
слухаць чалавека з мяккім тэмбрам, павольным голасам і, у дадатак, 
цікавай тэмай. У такім выпадку ўзнікае вялікая зацікаўленасць у тым 
матэрыяле, які падаецца. І немалаважную ролю ў гэтым іграе інтанацыя. 

Інтанацыя – гэта сродак вуснага маўлення, які выступае ў якасці 
перадачы сэнсавай, эмацыянальна-экспрэсіўнай і іншай пазамоўнай 
інфармацыі. Інтанацыя – рытміка-меладычны бок маўлення,  які 
сліужыць у сказе сродкам выказвання сінтаксічных значэнняў і 
эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі [1, с. 15]. 

Інтанацыя – гэта сродак фанетычнай арганізацыі маўлення, які 
з’яўляецца экстралінгвістычнай з’явай. Гэта значыць, што ў залежнасці 
ад выкарыстанай інтанацыі ў выказванні апісваюцца не 
функцыянальныя аспекты мовы, а непасрэдна камунікатыўная 
напраўленасць, якую выказвае індывідуум [2, с. 10].  

Інтанацыя як сродак маўлення можа быць прааналізавана праз 
спецыяльныя камп’ютарныя праграмы, якія адлюстроўваюць яе 
асноўныя кампаненты (мелодыка, рытм, інтэнсіўнасць, тэмбр, тэмп, 
фразавы націск). 

Сучасны рынак камп’ютарных праграм прапаноўвае вялікую 
колькасць прыкладанняў па апрацоўцы гукавога сігнала. У дадзеным 
артыкуле будуць прыведзены некалькі аўдыярэдактараў для вылучэння 
інтанацыйных асаблівасцей з магчымасцю рэдагавання і атрымання  
неабходнай інфармацыі па гукавым файле. 

Сярод мноства разнастайных праграм неабходна адзначыць 
шматфункцыянальныя прыкладанні, якія маюць велізарны набор 
інструментаў, таму ў асноўным маюць платны кантэнт і падыходзяць да 
прафесіянальных апрацоўшчыкаў. Гэта Sony SoundForge, Adobe 
Audition, Nuendo і інш. Але больш падрабязна разгледзім праграмы, якія 
арыентаваныя на простага карыстальніка і падпадаюць пад наступныя 
крытэрыі: 

– зразумелы і зручны інтэрфейс; 
– бясплатны і адкрыты доступ; 
– запіс гука; 
– апрацоўка розных фарматаў аўдыя; 
– рэдагаванне якасці аўдыя; 
– адлюстраванне  асноўных параметраў гука (частата, тон, тэмбр  

і г.д.). 
Ніжэй будуць апісаны тры аўдыярэдактары, якія падыходзяць пад  

усе пералічаныя параметры. Гэта  WavePad Sound Editor, 
Audacity, Wavosaur. На кожным з малюнкаў адлюстроўваеца аўдыяфайл 
фразы Ф. Янкоўскага “Беларускае мовазнаўства, беларуская філалогія – 
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шырокае роднае поле, на якім яшчэ ёсць неўзараныя дзялянкі і 
недагледжаныя нівы”. 

Першы аўдыярэдактар WavePad Sound Editor з пункту гледжання 
аўтара з’яўляецца найбольш зручным і функцыянальным з прыведзеных 
праграм перш за ўсё інтэрфейсам [4]. 

 
Малюнак 1 – Інтэрфейс праграмы WavePad Sound Editor 

 
Русіфіцыраванае меню і зручная панэль інструментаў дазваляе 

хутка знайсці неабходную функцыю. Бакавая панэль як дадатковы 
памочнік уяўляе сабой яшчэ адну навігацыйную панэль для больш 
хуткага знаёмства з праграмай і ўключае ў сябе відэаўрокі, функцыі  
з файламі, задачы для рэдагавання файлаў, інструменты і інш. 
(малюнак 1). 

Асноўным плюсам дадзенай праграмы з’яўляюцца такія функцыі, як 
шумапрыглушэнне, змена хуткасці гучання, праца з узроўнем цішыні, 
спектральны аналіз (FFT), эквалайзер, рэгуляванне гучнасці, частотны 
аналіз, магчымасць выразання і выдалення фрагментаў трэка (праграма 
адлюстроўвае дыяграму гукавой дарожкі, што дазваляе рэдагаваць  
у рэжыме рэальнага часу) (малюнак 2). У праграму ўбудаваны сінтэз 
маўлення з падтрыманнем двух галасоў (жаночы і мужчынскі), што 
таксама павышае рэйтынг рэдактара сярод астатніх прыкладанняў. 
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Малюнак 2 – Сінтэз маўлення ў WavePad Sound Editor 

 
Наступны рэдактар Audacity патрабуе час для азнаямлення  

з інтэрфейсам, які, нягледзячы на непрывабны від, даволі просты і 
адлюстроўвае асноўныя функцыі. Шырокі спектр магчымасцей працы  
з аўдыя робіць праграму канкурэнтназдольным аўдыярэдактарам  
з платным кантэнтам (малюнак 3) [3].  

Зручная бакавая панэль выдае інфармацыю пра гукавы файл, мае 
індыкатары ўзроўню запісу і прайгравання. Падтрымлівае фарматы  
WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis, MP2 і MP3, імпарт і экспарт файлаў WAV, 
AIFF, AU, і Ogg Vorbis, raw-файлы (без загалоўкаў), MP3 (з LAME 
кодэкам). Праграма ажыццяўляе запіс гукавых дарожак з мікрафонавага 
або лінейнага ўваходу, карэкцыю шумоў, мікшыраванне двух і больш 
аўдыяфайлаў, змены тэмпу з захаваннем вышыні тону, танальнасці і 
інш. 
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Малюнак 3 – Інтэрфейс аўдыярэдактара Audacity 

 

Таксама прыкладанне дае магчымасць правядзення спектральнага 
аналізу з пераўтварэннямі. У прыкладанні ўбудавана уласная бібліятэка 
libsndfile, з дапамогай якой усе гатовыя файлы захоўваюцца ў розных 
фарматах. Галоўны плюс Audacity – гэта вялікі набор эфектаў і 
пашырэнняў, шырока запатрабаваных пры апрацоўцы аўдыясігналу. 
Набор гарачых клавіш дазваляе хутка і якасна працаваць з аўдыяфайлам 
(малюнак 4). 



 41 

 
Малюнак 4 – Частотны аналіз аўдыя ў Audacity 

У адрозненне ад вышэйапісаных аўдыярэдактараў, Wavosaur – гэта 
параўнальна невялікае, кампактнае і функцыянальнае прыкладанне. 
Галоўны недахоп праграммы – англамоўны інтэрфейс. Аднак для 
карыстальнікаў, якія ведаюць англійскую мову, разабрацца ў праграме 
будзе нескладана (малюнак 5) [5].  

 
Малюнак 5 – Інтэрфейс праграмы Wavosaur 

Праграма працуе з фарматамі AIFF, WAV, RAW, MIDI, 
OGGVORBIS, MP3. Wavosaur падтрымлівае наступныя функцыі: хуткае 
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канвертаванне, разгорнутыя статыстычныя даныя па гукавых хвалях, 
імпарт/экспарт файлаў фармату MP3, магчымасць запісваць і захоўваць 
шаблоны налад, а таксама опцыя прагляду некалькіх VST адразу, 
спектральны аналіз 2D і 3D, пакетны рэжым для праслухоўвання, праца 
з кантролерам MIDI, санаграммы і асцылаграмы ў рэжыме рэальнага 
часу (малюнак 6). 

 
Малюнак 6 – 3D спектральны аналіз Wavosaur  

 
Паколькі Wavosaur з'яўляецца рэдактарам, яго асноўныя функцыі 

звязаныя з выразаннем, капіраваннем і перамяшчэннем гукавых 
адрэзкаў розных фарматаў. Акрамя гэтага, праграма мае вялікі набор 
класічных аўдыяпрыёмаў, такіх як silence effect (даданне эфекту 
цішыні), згасанне аўдыясігнала або ўсёй дарожкі, змена рэжыму з stereo 
у mono і наадварот (пры ўмове, што файл першапачаткова быў запісаны 
на стэрэаапаратуры). 

У дадзеным артыкуле апісаны тры бясплатныя, простыя і 
зразумелыя ў карыстанні аўдыярэдактары, якія даюць магчымасць 
запісаць і адрэдагаваць любы аўдыязапіс і атрымаць яго неабходны 
аналіз (частотны, спектральны аналізы і інш.). Але неабходна 
адзначыць, што гэта найбольш зручныя і шматфункцыянальныя 
прыкладанні з пункту гледжання аўтара. Таму кожны карыстальнік 
можа прапанаваць іншыя праграмы для вырашэння падобных задач. 
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В свете использования антропоцентричного подхода при 
рассмотрении языковых процессов особое место в лингвистических 
исследованиях занимает гендерный аспект, в центре внимания которого 
находятся культурные, психологические и социальные факторы, 
определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, 
поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному 
полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах – 
все, что переносит проблематику пола из области биологии в сферу 
социальной жизни и культуры. 

Пытаясь объяснить особенности речевого и социального поведения 
гендеров, исследователи останавливаются на различных гендерных 
стереотипах, представляющих собой стандартные, часто сильно 
упрощенные схемы, которые закрепляются в обществе исторически.  

Философская традиция, отцом которой является Аристотель, 
открыто говорит, что природа человека и природа женщины – не одно и 
то же, что женщина не может быть признана человеком в полном 


