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Сьогодні важко уявити роботу музичного керівника без використання засобів
мультимедії. З поданої статті ви дізнаєтесь, як редагувати аудіозаписи: обрізати, пришвидшувати чи сповільнювати, додавати цікаві ефекти, словом, коригувати їх відповідно до своїх потреб, завдань заняття чи умов проведення свята.
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учасний інформаційний простір пропонує широкий вибір мультимедійного програмного забезпечення, яке музичний керівник може застосовувати під час організації різних видів музичної діяльності дітей. Це і презентаційні засоби (для слухання
музики, гри в оркестрі, музично-ритмічних вправ,
музично-дидактичних ігор), і програми для ство‑
рення, автоматичного аранжування чи обробки ау‑
діоматеріалу (для організації музичного супроводу
під час свят, занять тощо). В Інтернеті можна знайти як безкоштовні, так і напівбезкоштовні та платні програмні продукти для застосування онлайн чи
після завантаження на комп’ютер.
Створення власного аудіодоробку дає музичному керівнику можливість планувати хрономет
раж заходу відповідно до вікових вимог вихованців, відійти від стереотипів озвучування занять,
необхідності постійного пошуку потрібних музичних фрагментів і проблем із вчасним їх відтворенням під час свят, розваг, музичних вечорів.
Пропонуємо короткий огляд безоплатних музичних програм, які доречно використовувати
для обробки аудіофайлів.

можливостей. Завдяки такому підходу ви можете швидко знайти необхідний програмний засіб
для реалізації поставленої мети та завантажити
його на власний ПК. Ознайомитися з програмами
та способами їх використання можна за допомогою
відеооглядів та відеоуроків, представлених на сайті
youtube.com.

ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

АУДІОРЕДАКТОРИ ОНЛАЙН

Існує низка програм-аудіоредакторів, за допомогою яких користувач має можливість відредагувати
аудіофайл, прибрати сторонні шуми, обробити голос, вирізати фрагмент з аудіодоріжки тощо. Деякі
з них можна завантажити з таких Інтернет-ресурсів:
• winsoft.com.ua/multimedia/audio-redaktori;
• mysoft.com.ua/audio-redaktori.
На цих ресурсах навпроти назви та логотипу кожної програми розміщено її опис та перелік

Перевага онлайн-редакторів у тому, що вони
звільняють від необхідності завантаження та встановлення спеціального програмного забезпечення
для редагування аудіоданих на власному комп’ютері.
Розглянемо детальніше застосування деяких
із них.
Сайт audiotrimmer.com призначений для обрізання аудіозаписів безпосередньо в браузері. Програма підтримує роботу з файлами
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект

ЙНІ
І
Ц
АК
ОВИ
УМ

Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!
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