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Назва: Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўленьня АІПІ НАН Беларусі 
Тып прадукта: сайт 
Адрас: http://ssrlab.by  
Мовы: беларуская, ангельская 
Зроблена: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, 
праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка 
(permanent support, аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і дадзеных 
(automatic backup) 
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Назва: Міжнародная канферэнцыя па камп’ютарнай лінгвістыцы NooJ2015 
Тып прадукта: сайт 
Адрас: http://nooj2015.ssrlab.by  
Мовы: ангельская 
Зроблена: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, 
праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка 
(permanent support) 
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Назва: Беларускі архіў вуснай гісторыі 
Тып прадукта: сайт 
Адрас: http://www.nashapamiac.org  
Мовы: беларуская, ангельская 
Зроблена: абнаўленне дызайну (re-design of the front-end), перапрацоўка 
структуры і меню 
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Назва: Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных 
тэматычных даменаў 
Тып прадукта: сайт 
Адрас: http://corpus.by   
Мовы: беларуская, ангельская 
Зроблена: праграмная рэалізацыя сэрвісаў апрацоўкі тэксту, гуку, маўлення 
(back-end) з апісаннямі; дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя платформы 
(back-end),  шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, 
пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне 
праграмнага коду і дадзеных (automatic backup); методыка адаптыўнага знаёства 
з камп’ютарнай лінгвістыкай 
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Назва: Гісторыка-культурная пляцоўка «KROKAPP – персанальны аўдыягід па 
Беларусі» 
Тып прадукта: сайт, мабільны Android дадатак 
Адрас: http://krokapp.com 
Мовы: беларуская, ангельская, руская  
Задачы: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя Web-платформы (back-end), 
распрацоўка шматмоўнага кантэнту, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная 
падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і 
дадзеных (automatic backup); праграмная рэалізацыя мабільнага дадатку пад 
Android, публікацыя ў Google Play, правядзенне рэкламных кампаній 
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Назва: HOTEL NACIONAL VLORE 
Тып прадукта: сайт 
Мовы: ангельская, руская 
Задачы: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end),  шматмоўнасць, 
праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка 
(permanent support) 
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Назва: “INTON@TRAINER” праграмны комплекс навучання правільнай інтанацыі 
маўлення 
Тып прадукта: спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне для навучання 
інтанацыі маўлення на розных мовах INTON@TRAINER, сайт 
Адрас: https://intontrainer.by/  
Мовы навучання: ангельская (брытанская), ангельская (амерыканская), руская, 
беларуская, кітайская, нямецкая  
Выкананныя працы: праграмная рэалізацыя спецыяльнага праграмнага 
забеспячэння INTON@TRAINER; дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-
end), праца над шматмоўным кантэнтам, запуск на серверы, пастаянная 
падтрымка (permanent support); дакументацыя  
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Назва: Гаворачы калькулятар 
Тып прадукта: мабільная праграма 
Адрас: https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.ssrlab_calc    
Мовы: беларуская, ангельская 
Зроблена: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), праца над 
кантэнтам, выстаўленне на маркет Google Play, пастаянная падтрымка (permanent 
support). 
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Назва: Аўдыягіды для міжнароднай выставы “Беларусь і Біблія” 
Тып прадукта: праграмнае забеспячэнне вэб, android і ios аўдыягідаў; 6000 

буклетаў фармату A5, вітальны банер 202 x 85 см 
Адрас: https://www.krokam.com/belarus-bible   
Мовы: беларуская, англійская, руская 
Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя Web-аўдыягіда (back-end), 
пераклад і карэктаванне шматмоўных тэкстаў, аўдыязапісы на 3 мовах, 
пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне 
праграмнага коду і дадзеных (automatic backup); праграмная рэалізацыя 
мабільнага дадатку пад Android, публікацыя ў Google Play; праграмная рэалізацыя 
мабільнага дадатку пад iOs, публікацыя ў iTunes; правядзенне рэкламных 
кампаній 
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Назва: Партал камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама  
Тып прадукта: вэб-сайт 
Адрас: https://komzdrav-minsk.gov.by/  
Мовы: беларуская, англійская, руская 
Зроблена: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), пераклад і 
карэктаванне шматмоўных тэкстаў, кіраванне кантэнтам, пастаянная падтрымка 
(permanent support), абнаўленне структуры і меню, распрацоўка версіі для 
слабабачачых 
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Назва: Партал 4-й гарадской клінічнай бальніцы імя М.Я. Саўчанкі 
Тып прадукта: вэб-сайт 
Адрас: https://4gkb.by/  
Мовы: беларуская, англійская, руская 
Зроблена: дызайн  (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), пераклад і 
карэктаванне шматмоўных тэкстаў, кіраванне кантэнтам, пастаянная падтрымка 
(permanent support), абнаўленне структуры і меню, распрацоўка версіі для 
слабабачачых з агучкай сінтэзатарамі маўлення па тэксце 
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Назва: Інтэрнэт-сайт Гарадской гінекалагічнай бальніцы г. Мінска 
Тып прадукта: вэб-сайт 
Адрас: https://ggb.by/  
Мовы: беларуская, англійская, руская 
Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), пераклад і 
карэктаванне шматмоўных тэкстаў, кіраванне кантэнтам, пастаянная падтрымка 
(permanent support), абнаўленне структуры і меню, распрацоўка версіі для 
слабабачачых з агучкай сінтэзатарамі маўлення па тэксце 
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Назва: Інтэрнэт-сайт Гістарычнай майстэрні 
Тып прадукта: вэб-сайт 
Адрас: http://www.gwminsk.com/ 
Мовы: беларуская/руская, англійская 
Зроблена: Дапрацоўка праграмнага забеспячэння інтэрнэт-сайта 
 

 
 

 
 

http://www.gwminsk.com/


14 

Назва: Аўдыягіды па «Археалагічным музеі «Бярэсце» 
Тып прадукта: вэб-сайт, android & iOS праграмы; 1000 2-х моўных еўрафлаераў, 
202 x 85 см вэлком-банер, камплект наклеек з QR-кодамі 
Адрас: https://www.krokam.com/biarescie  
Мовы: беларуская, англійская, руская, польская, кітайская 
Зроблена: распрацоўка інтэрфейснай і сервернай частак, аўдыязапісы 5 моўных 
версій, шматмоўны пераклад і рэдагаванне, размяшчэнне і кіраванне кантэнтам, 
пастаянная падтрымка, стварэнне рэзервовых копій, рэклама і прасоўванне 
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Кантакты 

 

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення 
Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

 

Мы ў інтэрнэце 
Сайт лабараторыі (www.ssrlab.by). 
Старонка лабараторыі на афіцыйным сайце АІПІ НАН Беларусі (http://uiip.bas-
net.by/structure/l_rsr/index.php). 

 
Сацыяльная сетка  
(https://www.facebook.com/ssrlab) 
 
Адрас 
вул. Сурганава, 6, пакоі 422, 430, 432 
220012, г. Мінск, Беларусь 
 
Тэлефоны 
+375 (17) 379-27-73 (пакой 422) 
+375 (17) 379-21-26 (пакой 430) 
+375 (17) 379-25-22 (пакой 432)  
+375 17 379 27 73, +375 29 681 52 53 
 
Юрась Гецэвіч, заг.лаб., к.т.н.,  
yuras.hetsevich@gmail.com,  yuras.hetsevich@newman.bas-net.by  
 
Факс 
+375 17 379 21 75 (прыёмная Інстытута) 
 
E-mail 
yuras.hetsevich@newman.bas-net.by 
ssrlab221@gmail.com 
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