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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Распазнаванне і сінтэз 

маўлення» распрацавана ў адпаведнасці з навучальным планам і 

адукацыйным стандартам другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры) 

з паглыбленай падрыхтоўкай спецыяліста па спецыяльнасці 1-31 81 09 

Алгарытмы і сістэмы апрацоўкі вялікіх аб'ёмаў інфармацыі. 

Вучэбная дысцыпліна «Распазнаванне і сінтэз маўлення» адносіцца ды 

дысцыплін па выбары цыклу дысцыплін спецыяльнай падрыхтоўкі. 

Вучэбная дысцыпліна знаёміць магістрантаў з асноўнымі напрамкамі ў 

тэорыі распазнавання і сінтэзу маўлення і закладвае неабходную 

тэарэтычную базу для разумення і распрацоўкі новых алгарытмаў 

распазнавання і сінтэзу маўлення. 

Асновай для вывучэння вучэбнай дысцыпліны з'яўляюцца наступныя 

навучальныя дысцыпліны першай ступені вышэйшай адукацыі: «Тэорыя 

верагоднасцяў і матэматычная статыстыка», «Вылічальныя метады алгебры», 

«Метады колькаснага аналізу» і «Матэматычны аналіз». 

Мэта выкладання вучэбнай дысцыпліны «Распазнаванне і сінтэз 

маўлення»: стварэнне базы для прымянення сучасных метадаў распазнавання 

і сінтэзу маўлення і фарміравання ў магістрантаў умення аналізаваць задачы 

распазнавання і сінтэзу маўлення і ажыццяўляць узважаны выбар таго ці 

іншага метаду. 

Пры выкладзе матэрыялу вучэбнай дысцыпліны важна паказаць 

разнастайнасць метадаў распазнавання і сінтэзу маўлення і магчымасць іх 

камбінацыі для вырашэння пастаўленай задачы. 

Задачывывучэння вучэбнай дысцыпліны: 

• вывучэнне тэорыі распазнавання і сінтэзу маўлення; 

• вывучэнне алгарытмаў і метадаў распазнавання і сінтэзу маўлення; 

• вывучэнне метадаў апрацоўкі тэкставых і маўленчых дадзеных на 

розных мовах у прымяненні для распазнавання і сінтэзу маўлення; 

• выкарыстанне алгарытмаў і метадаў распазнавання і сінтэзу маўлення 

для рашэння задач інфармацыйнага грамадства. 

У выніку вывучэння дысцыпліны магістрант павінны: 

ведаць: 

– алгарытмы і метады тэорыі распазнавання і сінтэзу маўлення 

– алгарытмы і метадыапрацоўкі тэкставых і маўленчых дадзеных на 

розных мовах у прымяненні для распазнавання і сінтэзу маўлення 

умець: 

– аналізаваць, выдзяляць асаблівасці і камбінаваць метады і алгарытмы 

распазнавання і сінтэзу маўлення; 

– прымяняць метады распазнавання і сінтэзу маўлення для рашэння 

прыкладных задач; 
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валодаць: 

– праграмнымі сродкамі для распрацоўкі базаў дадзеных, алгарытмаў і 

метадаў для пабудовы працэсараў апрацоўкі тэксту і маўлення; 

– уменнямі распрацоўкі мадэляў распазнавання і сінтэзу маўлення. 

 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый магістра  

Магістр павінны: 

 АК-1. умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач апрацоўкі і аналізу лічбавых 

дадзеных; 

 АК-2. мець уяўленне аб метадах і сродках апрацоўкі, умець правесці 

сістэмны аналіз праблемы і прапанаваць спосаб яе вырашэння; 

 АК-3. валодаць даследчымі навыкамі; 

 АК-6. умець працаваць самастойна; 

 АК-7. быць здольным выпрацоўваць новыя ідэі, прапаноўваць 

паслядоўнасць крокаў і агульную працэдуру рашэння задачы аналізу тэксту 

і/ці маўлення; 

 АК-8. мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прылад, 

кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’ютарам. 

 

Патрабаванні да сацыяльна-асабістых кампетэнцый магістра 

Магістр павінны: 

– САК-1. Улічваць сацыяльныя і маральна-этычныя нормы ў 

сацыяльна-прафесійнай дзейнасці. 

– САК-2.  Быць здольным да супрацоўніцтва і працы ў камандзе. 

– САК-3. Валодаць камунікатыўнымі здольнасцямі для працы ў 

міждысцыплінарным і міжнароднай асяроддзі. 

– САК-4. Удасканальваць і развіваць свой інтэлектуальны і 

агульнакультурны ўзровень, дамагацца маральнага і фізічнага ўдасканалення 

сваёй асобы. 

– САК-6. Лагічна, аргументавана і ясна будаваць вуснае і пісьмовае 

маўленне, выкарыстоўваць навыкі публічнай прамовы, вядзення дыскусіі і 

палемікі. 

– САК-7. Праяўляць ініцыятыву і крэатыўнасць, у тым ліку ў 

нестандартных сітуацыях. 

 

Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый магістра 

Магістр павінен быць здольны: 

– ПК-3. Распрацоўваць эфектыўныя алгарытмы і інтэграваць іх у 

камп’ютарныя сістэмы. 

 

У адпаведнасці з навучальным планам спецыяльнасці 1-31 03 04 

«Інфарматыка» вучэбная праграма прадугледжвае для вывучэння вучэбнай 
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дысцыпліны 112 навучальных гадзін, у тым ліку 40 аўдыторных гадзін: 

лекцыі – 20 гадзін, лабараторныя заняткі – 20 гадзін.  

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі магістрантаў у рамках дадзенай дысцыпліны 

– залік на другiм курсе ў 3-ым семестры. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Уводзіны 

Гісторыя распазнавання і сінтэзу маўлення, асноўныя задачы 

распазнавання і сінтэзумаўлення, кароткі агляд курса. 

 

Раздзел I. Сінтэз маўлення 

Тэма 1.1. Сінтэзатар маўлення 

Класіфікацыя сінтэзатараў маўлення. Выкарыстанне ў рэальных 

прыкладных задачах. Асноўныя падыходы ў пабудове сінтэзатараў маўлення. 

Этапы апрацоўкі тэксту ў маўленчы гукавы сігнал.  

Тэма 1.2. Лінгвістычная апрацоўка тэксту 

Тэкст. Вылучэнне тэксту на натуральнай мове з уваходных дадзеных. 

Электронны тэкст. Натуральная мова. Ненатуральная мова. Пераўтварэнне 

электроннага тэксту на натуральнай мове ў арфаграфічны тэкст. 

Пераўтварэнне арфаграфічнага тэксту ў фанетычную і інтанацыйную 

транскрыпцыі. Лінгвістычныя рэсурсы – спіскі слоў, словазлучэнняў, 

электронныя граматычныя слоўнікі і інш. 

Тэма 1.3. Генерацыя і апрацоўка маўленчага сігналу 

Пераўтварэнне транскрыпцыі ў электронны маўленчы гукавы сігнал 

(інтанацыйная апрацоўка, гукавая канкетэнацыя, пошук адпаведных 

маўленчых адрэзкаў). Пасляапрацоўка і мадыфікацыя маўленчага сігналу. 

Акустычныя рэсурсы – алафоны, мультыфоны і інш. 

 

Раздел II. Распазнаванне маўлення 

Тэма 2.1. Сістэма распазнавання маўлення 

Класіфікацыя сістэм распазнавання маўлення. Выкарыстанне ў 

рэальных прыкладных задачах. Асноўныя падыходы ў пабудове сістэм 

распазнавання маўлення. Этапы апрацоўкі маўленчага гукавога сігналу ў 

электронны тэкст. 

Тэма 2.2. Апрацоўка ўваходнага маўленчага сігналу 

Гук. Маўленне. Асцылаграма. Спектраграма. Вылучэнне маўленчага 

сігналу з уваходных дадзеных. Перадапрацоўка і параметрызацыя маўленчага 

сігналу. Пераўтварэнне маўленчага сігналу ў фанемную і інтанацыйную 

транскрыпцыю. Акустычныя рэсурсы – фрагменты маўлення, прамоўленыя 

словы, словазлучэнні, тэксты. 

Тэма 2.3. Генерацыя распазнаных слоў, словазлучэнняў, сказаў 

Пераўтварэнне фанемнай і інтанацыйнай транскрыпцыі ў электронны 

тэкст на натуральнай мове. Пасляапрацоўка тэксту на натуральнай мове. 
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Лінгвістычныя рэсурсы –спісы слоў, словазлучэнняў, электронныя 

граматычныя слоўнікі і інш. 

 

Раздел IІI. Пабудова інфармацыйных сістэм на аснове алгарытмаў 

распазнавання і сінтэзу маўлення 

Тэма 3.1. Прынцыпы камбінацыі алгарытмаў апрацоўкі тэксту і 

маўлення 

Матрыца апрацоўкі рознатыпавой інфармацыі (тэкст, маўленне) у 

іншую рознатыпавую інфармацыю (тэкст, маўленне). Агульныагляд наяўных 

сістэм апрацоўкі дадзеных. 

Тэма 3.2. Сістэмы “тэкст-тэкст”. Сістэмы “тэкст-маўленне” 

Класіфікацыя сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі “тэкст-тэкст”. 

Распрацоўка новых сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі “тэкст-тэкст”.  

Класіфікацыя сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі “тэкст-

маўленне”. Распрацоўка новых сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі 

“тэкст-маўленне”. 

Тэма 3.3. Сістэмы “маўленне-тэкст”. Сістэмы “маўленне-маўленне” 

Класіфікацыя сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі “маўленне-

тэкст”. Распрацоўка новых сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі 

“маўленне-тэкст”.  

Класіфікацыя сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі “маўленне-

маўленне”. Распрацоўка новых сістэм, якія маюць алгарытмы апрацоўкі 

“маўлення-маўленне”. 

Тэма 3.4. Камбінаваныясістэмы 

Прынцыпы пашырэння матрыцы апрацоўкі рознатыпавых дадзеных 

(тэкст, маўленне) плюс адным тыпам інфармацыі. Выкарыстанне алгарытмаў 

апрацоўкі рознатыпавых дадзеных (тэксту, маўлення і інш.) для пабудовы 

камбінаваных прыкладных сістэм. 

 



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Уводзіны 1       

I Сінтэз маўлення 6   8    

1.1 Сінтэзатар маўлення 2      Вуснае 

апытанне 

1.2 Лінгвістычная апрацоўка тэксту 2      Вуснае 

апытанне 

 Лабараторная работа 2. Лінгвістычная апрацоўка 

тэксту. 

   4   Абарона 

лабараторнай 

работы 

1.3 Генерацыя і апрацоўка маўленчага сігналу 2      Вуснае 

апытанне 

Кантрольная 

работа №1 

 Лабараторная работа 3. Генерацыя і апрацоўка 

маўленчага сігналу. 

   4   Абарона 

лабараторнай 

работы 

II Распазнаванне маўлення 6   8    

2.1 Сістэма распазнавання маўлення 2      Вуснае 

апытанне 

2.2. Апрацоўка ўваходнага маўленчага сігналу. 2      Вуснае 

апытанне 

8 
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 Лабараторная работа 3. Апрацоўка ўваходнага 

маўленчага сігналу. 

   4   Абарона 

лабараторнай 

работы 

2.3. Генерацыя распазнаных слоў, словазлучэнняў, 

сказаў. 

2      Вуснае 

апытанне 

Кантрольная 

работа №2 

 Лабараторная работа 4. Генерацыя распазнаных 

слоў, словазлучэнняў, сказаў. 
   4   Абарона 

лабараторнай 

работы 

III Пабудова інфармацыйных сістэм на аснове 

алгарытмаў распазнавання і сінтэзу маўлення 

7   4    

3.1 Прынцыпы камбінацыі алгарытмаў апрацоўкі 

тэксту і маўлення. 

2      Вуснае 

апытанне 

3.2 Сістэмы “тэкст-тэкст”. Сістэмы “тэкст-

маўленне” 

2      Вуснае 

апытанне 

3.3 Сістэмы “маўленне-тэкст”. Сістэмы “маўленне-

маўленне” 

2      Вуснае 

апытанне 

Кантрольная 

работа №3 

 Лабараторная работа 6. Сістэмы з камбінаванымі 

апрацоўкамі тэксту і маўлення 

   4   Абарона 

лабараторнай 

работы 

3.4 Камбінаваныя сістэмы 1      Вуснае 

апытанне 

Калоквіум 

 Агулам 20   20    
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЙ ЧАСТКА 

 

 Рэкамендаваная літаратура 
 

Асноўная 

 

1. Taylor, P. Text-to-Speech Synthesis / P. Taylor. New York – Cambridge 

University Press, 2009. – 642 p. 

2. Sproat, R.W. A Modular Architecture for Multilingual Text-to-Speech / R. 

W. Sproat, J.P. Olive // Progress in Speech Synthesis / Eds J.P.H. Santen, 

R.W. Sproat, J.P. Olive, J. Hirschberg. New York: Springer, 1997. – P. 565-

574. 

3. Лобанов, Б.М. Компьютерный синтез и клонирование речи / Б.М. 

Лобанов, Л.И. Цирульник // Минск: Белорусская наука, 2008. – 344 с.: 

ил. 

 

Дадатковая 

 

4. Silberztein, M. 2003-, NooJ Manual. Available for download at: 

www.nooj4nlp.net http://www.nooj4nlp.net/NooJManual.pdf  

5. Lobanov, B. Development of multi-voice and multi-language TTS synthe-

sizer (languages: Belarussian, Polish, Russian) / B. Lobanov, L. Tsirulnik // 

Speech and Computer: proceedings of the 11-th International conference 

SPECOM’2006, St. Petersburg, Russia, 25-29 June, 2006 / Institute of In-

formatics and Automation of RAS, Speech Informatics Group. – St.-Peters-

burg: Anatolia, 2006. – P. 274-283. 

6. Generalized Phrase Structure Grammar / G. Gazdarat all. – Oxford: 

Blackwell and Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0-674-

34455-3, 1985. – 279 p. 

 

Рэкамендацыі па кантроліякасцізасваенняведаў 

і правядзенню атэстацыі 

На лекцыйных занятках па вучэбнай дысцыпліне «Распазнаванне і 

сінтэз маўлення» рэкамендуецца выкарыстанне элементаў праблемнага 

навучання: праблемнае выкладанне некаторых аспектаў, выкарыстанне 

часткова-пошукавага метаду. 

 

Пералікі выкарыстаных сродкаў дыягностыкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 

Для атэстацыі навучэнцаў на адпаведнасць іх персанальных 

дасягненняў паэтапным і канчатковым патрабаванням адукацыйнай 

праграмы распрацоўваюцца тыпавыя заданні і тэсты. Сродкамі ацэнкі 

прадугледжваецца ацэнка здольнасці навучэнцаў да творчай дзейнасці, іх 

гатоўнасць весці пошук вырашэння новых задач, звязаных з недастатковасцю 
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канкрэтных спецыяльных ведаў і магчымасцю прымянення розных 

алгарытмаў апрацоўкі і аналізу тэкставых і маўленчых дадзеных. 

Для дыягностыкі кампетэнцый у рамках вучэбнай дысцыпліны 

рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя формы: 

1. Вусная форма: вуснае апытанне, выступленне магiстрантаў. 

2. Пісьмовая форма: справаздачы аб выкананні лабараторныхработ, тры 

кантрольныя работы, адзін калоквіум. 

 

Прыкладныя тэмы кантрольных работ 

 

1.  Сінтэз маўлення па тэксце. 

2.  Распазнаванне маўлення для асобных слоў і няспыннага маўлення. 

3.  Камбінацыя сінтэзу і распазнавання маўлення ў інфармацыйных 

сістэмах. 

Прыкладная тэма калоквіума 

 

1.  Абагуленая сістэма сінтэзу маўлення.  

2.  Абагуленая сістэма распазнавання маўлення. 

3.  Інфармацыйныя сістэмы на аснове алгарытмаў сінтэзу і 

распазнавання маўлення. 

 

 

Выніковая адзнака фармуецца на аснове: 

 

1.  Правіл правядзення атэстацыі студэнтаў (Пастанова Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 ад 29 мая2012г.); 

2.  Пастанова пра рэйтынгавую сістэму ацэнкі па дысцыпліне ў БДУ 

(Загад рэктара БДУ ад 18.08.2015 № 382-ОД); 

3.  Крытэрыяў ацэнкі студэнтаў (Ліст Міністэрства адукацыі ад 

22.12.2003г.) 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

 

Назва 

вучэбнай 

дысцыпліны, 

з якой 

патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва 

кафедры 

Прапановы пра 

змены ў змесце 

вучэбнай 

праграмы 

ўстановы 

вышэйшай 

адукацыі па 

вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем 

даты і нумару 

пратакола) 

Метады 

машыннага 

навучання 

Дыскрэтнай 

матэматыкі і 

алгарытмікі 

Няма 

 

 

Пакінуць змест 

вучэбнай 

дысцыпліны 

без змены, 

пратакол № 14 

ад 26 красавіка 

2018 г. 

 

Камп’ютарнага 

зроку 

Дыскрэтнай 

матэматыкі і 

алгарытмікі 

Няма Пакінуць змест 

вучэбнай 

дысцыпліны 

без змены, 

пратакол № 14 

ад 26 красавіка 

2018 г. 

 

Нейронныя сеткі Дыскрэтнай 

матэматыкі і 

алгарытмікі 

Няма Пакінуць змест 

вучэбнай 

дысцыпліны 

без змены, 

пратакол № 14 

ад 26 красавіка 

2018 г. 
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ДАДАТКІ І ЗМЕНЫ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

на _____/_____ вучэбны год 

 

№№ 

пп 

Дадаткі і змены Аснаванне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана іадобрана на паседжанні кафедры 

біямедыцынскай інфарматыкі (пратакол № ____ ад ________ 201_ г.) 

Загадчык кафедрай 

______________________________________________________ 

(вучоная ступень,званне)  (подпіс)   (І.І пб.Прозвішча) 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан факультэта 

______________________________________________________ 

(вучоная ступень, званне)  (подпіс)   (І.І пб. Прозвішча) 

 

13 




