02400
13300
18129
18130
18140
18200
20120
20130
20593
20599
22199
22290
23199
23200
23440
23910
24410
25610
25620
26110
26510
26600
26701
28299
28411

Паслугі, звязаныя з лесаводствам і лесанарыхтоўкай
Аздабленне тканін і тэкстыльных вырабаў
Друкаванне іншай паліграфічнай прадукцыі, не ўключанай ў іншыя групоўкі
Дзейнасць па падрыхтоўцы матэрыялаў да друку і распаўсюджанні
Брашуравальна-пераплётная, апрацоўчая дзейнасць і суправаджальныя паслугі
Тыражыраванне запісаных носьбітаў інфармацыі
Вытворчасць фарбавальнікаў і пігментаў
Вытворчасць іншых асноўных неарганічных хімічных рэчываў
Вытворчасць матэрыялаў, выкарыстоўваемых для аздаблення тэкстылю, скуры, паперы і
кардону
Вытворчасць іншых хімічных прадуктаў
Вытворчасць іншых гумавых вырабаў, не ўключаных ў іншыя групоўкі
Вытворчасць іншых пластмасавых вырабаў
Вытворчасць іншых шкляных вырабаў, не ўключаных у іншыя групоўкі
Вытворчасць вогнеўпораў
Вытворчасць іншых тэхнічных керамічных вырабаў
Вытворчасць абразіўных вырабаў
Вытворчасць высакародных (каштоўных) металаў
Апрацоўка металаў і нанясенне пакрыццяў на металы
Апрацоўка металічных вырабаў з выкарыстаннем асноўных тэхналагічных працэсаў
машынабудавання
Вытворчасць электронных элементаў
Вытворчасць інструментаў і прыбораў для вымярэння, тэсціравання і навінацыі
Вытворчасць апраменьваючага, электрамедыцынскага і электратэрапеўтычнага абсталявання
Вытворчасць аптычных прыбораў
Вытворчасць іншых машын і абсталявання агульнага прызначэння, не ўключаных у другія
групоўкі
Вытворчасць станкоў для апрацоўкі металаў, акрамя кавальска-прэсавага абсталявання

28499
28999
29102
29320
32502
32509
32999
33110
33120
33130
33140
33190
33200
35130
35300
43210
43310
43320
43330
43340
43390
43910
43999
45200

Вытворчасць іншых станкоў і абсталявання для апрацоўкі цвёрдых матэрыялаў, акрамя
металаў
Вытворчасць іншых машын і абсталявання спецыяльнага прызначэння, не ўключаных у іншыя
групоўкі
Вытворчасць рухавікоў для аўтамабіляў
Вытворчасць іншых частак і прыналежнасцяў для аўтамабіля
Вытворчасць афтальмалагічных вырабаў
Вытворчасць медыцынскага і стаматалагічнага абсталявання, інструментаў і прылад, не
ўключаных у іншыя групоўкі
Вытворчасць іншых гатовых вырабаў, не ўключаных у іншыя групоўкі
Рамонт гатовых металічных вырабаў
Рамонт машын і абсталявання агульнага і спецыяльнага прызначэння
Рамонт электроннага і аптычнага абсталявання
Рамонт электрычнага абсталявання
Рамонт іншага абсталявання
Мантаж, устаноўка прамысловых машын і абсталявання
Размеркаванне электраэнергіі
Вытворчасць, перадача, размеркаванне і продаж пары і гарачай вады; кандыцыяніраванне
паветра
Электрамантажныя работы
Тынкавальныя работы
Сталярныя і цяслярскія работы
Майстраванне пакрыццяў падлогі і абліцоўвання сцен
Малярныя і шкляныя работы
Іншыя апрацоўчыя работы
Дахавыя работы
Іншыя будаўнічыя работы, якія патрабуюць спецыяльных прафесій
Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт аўтамабіляў

47110
47810
47890
47990
49391
49399
49410
49420
52214
52290
55200
55900
56290
58110
58120
58130
58140
58199
58210
58290
59110
59130
59140
59200
60100
60200

Рознічны гандаль у неспецыялізаваных крамах пераважна прадуктамі харчавання, напоямі і
тытунёвымі вырабамі
Рознічны гандаль прадуктамі харчавання, напоямі і тытунёвымі вырабамі ў палатках, кіёсках і
на рынках
Рознічны гандаль іншымі таварамі ў палатках, кіёсках і на рынках
Іншы рознічны гандаль па-за магазінамі, палаткамі, кіёскам і рынкамі
Перавозка аўтобусамі, акрамя гарадскіх і прыгарадных па рэгулярных маршрутах
Перавозкі другім пасажырскім сухапутным транспартам, не ўключаныя ў іншыя групоўкі
Дзейнасць грузавога аўтамабільнага транспарту
Прадстаўленне паслуг па пераездзе (перамяшчэнні)
Паслугі аўтамабільных стаянак
Іншая дапаможная дзейнасць у галіне перавозак
Прадстаўленне жылля на выхадныя дні і іншыя перыяды кароткатэрміновага пражывання
Прадстаўленне паслуг іншымі месцамі для пражывання
Іншыя паслугі па грамадскім харчаванні
Выданне кніг
Выданне даведнікаў і адрасных спісаў
Выданне газет
Выданне часопісаў і перыядычных публікацый
Іншыя віды выдавецкай дзейнасці, не ўключаныя ў іншыя групоўкі
Выданне камп’ютарных гульняў
Выданне іншага праграмнага забеспячэння
Дзейнасць па вытворчасці кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных праграм
Дзейнасць па распаўсюджанні кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных праграм
Дзейнасць па паказе кінафільмаў
Дзейнасць у галіне гуказапісу і выдання музычных твораў
Радыёвяшчанне
Дзейнасць па стварэнні тэлевізійных праграм і тэлевяшчанне

62010
62020
62030
62090
63110
63120
63990
68200
68311
68320
69101
69109
69202
70210
70220
71110
71121
71122
71123
71200
72110
72191
72192
72200
73110

Дзейнасць у галіне камп’ютарнага праграмавання
Кансультацыйныя паслугі ў галіне камп’ютарных тэхналогій
Дзейнасць па кіраванні камп’ютарнымі сістэмамі
Іншыя віды дзейнасці ў галіне інфармацыйных тэхналогій і абслугоўвання камп’ютарнай
тэхнікі
Апрацоўка дадзеных, прадастаўленне паслуг па размяшчэнні інфармацыі і звязаная з гэтым
дзейнасць
Дзейнасць вэб-парталаў
Іншыя віды інфармацыйнага абслугоўвання, не ўключаныя ў іншыя групоўкі
Здача ўнаём уласнай і арэндуемай нерухомай маёмасці
Ацэнка нерухомай маёмасці, акрамя ацэнкі ў сувязі са страхаваннем
Кіраванне нерухомай маёмасцю
Адвакацкая дзейнасць
Іншая дзейнасць у галіне права
Дзейнасць у галіне бухгалтарскага ўліку; кансультаванне па падаткаабкладанні
Дзейнасць па сувязях з грамадскасцю
Кансультаванне па пытаннях камерцыйнай дзейнасці і іншае кансультаванне па пытаннях
кіравання
Дзейнасць у галіне архітэктуры
Інжынерна-тэхнічнае праектаванне і прадастаўленне тэхнічных кансультацый у гэтай галіне
Геалагічнае вывучэнне нетраў (без навуковых даследаванняў і распрацовак)
Геадэзічная і картаграфічная дзейнасць (без навуковых даследаванняў і распрацовак)
Тэхнічныя іспыты, даследаванні, аналіз і сертыфікацыя
Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне біятэхналогій
Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне прыродазнаўчых навук
Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне тэхнічных навук
Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне грамадскіх і гуманітарных навук
Дзейнасць па стварэнні рэкламы

73120
73200
74100
74200
74300
74901
74909
77110
77210
77400
79110
79120
79902
79909
80100
80200
82190
82300
82910
82990
84119
84210
85200
85321
85329

Дзейнасць па размяшчэнні рэкламы ў сродках масавай інфармацыі
Даследаванне кан’юнктуры рынка і вывучэнне грамадскай думкі
Спецыялізаваныя работы па дызайне
Дзейнасць у галіне фатаграфіі
Дзейнасць па пісьмоваму і вуснаму перакладу
Дзейнасць па ацэнцы, акрамя ацэнкі, звязанай з нерухомай маёмасцю ці страхаваннем
Іншая прафесійная, навуковая і тэхнічная дзейнасць
Арэнда і лізінг легкавых аўтамабіляў і грузавых аўтамабіляў малой грузапад’ёмнасці
Арэнда і лізінг забаўляльнага і спартыўнага абсталявання
Арэнда і лізінг прадуктаў інтэлектуальнай маёмасці і аналагічных прадуктаў, акрамя аб’ектаў
аўтарскага права
Турагенцкая дзейнасць
Тураператарская дзейнасць
Экскурсійнае абслугоўванне
Іншая дзейнасць, якая звязана з турыстычнай
Дзейнасць па забеспячэнні бяспекі прыватных асоб і маёмасці
Дзейнасць у галіне сістэм забеспячэння бяспекі
Дзейнасць па капіраванні, падрыхтоўцы дакументаў і іншая спецыялізаваная офісная
дзейнасць
Арганізацыя канферэнцый і прафесійных выстаў
Дзейнасць агенств па зборы плацяжоў і крэдытных бюро
Іншая дзейнасць па прадстаўленні дапаможных камерцыйных паслуг, не ўключаная ў іншыя
групоўкі
Іншыя паслугі дзяржаўнага кіравання агульнага характару
Міжнародная дзейнасць
Пачатковая адукацыя
Прафесійна-тэхнічная адукацыя
Іншая тэхнічная і прафесійная сярэдняя адукацыя, не ўключаная ў іншыя групоўкі

85410
85421
85422
85510
85520
85590
85600
86103
86901
86909
88100
88910
88990
90010
90020
90030
90040
91011
91020
93110
93120
93130
93190
93290
95110

Паслясярэдняя адукацыя
Вышэйшая адукацыя (без паслявузаўскай)
Паслявузаўская адукацыя
Адукацыя ў галіне спорту і адпачынку
Адукацыя ў галіне культуры
Іншыя віды адукацыі, не ўключаныя ў іншыя групоўкі
Дапаможныя адукацыйныя паслугі
Дзейнасць санаторна-курортных арганізацый з аказаннем паслуг медыцынскімі работнікамі
Дзейнасць па ахове здароўя, што ажыццяўляецца работнікамі, якія маюць сярэднюю
спецыяльную медыцынскую адукацыю
Іншая дзейнасць па ахове здароўя, не ўключаная ў іншыя групоўкі
Прадстаўленне сацыяльных паслуг грамадзянам сталага ўзросту і інвалідам без забеспячэння
пражывання
Дзённы догляд дзяцей
Іншыя сацыяльныя паслугі без забеспячэння пражывання, якія не ўключаны ў іншыя групоўкі
Дзейнасць у галіне выканальніцкага мастацтва
Дзейнасць, якая спрыяе правядзенню культурна-відовішчных мерапрыемстваў
Мастацкая і літаратурная творчасць
Дзейнасць аб’ектаў культурнай інфраструктуры
Дзейнасць бібліятэк
Дзейнасць музеяў
Дзейнасць фізкультурна-спартыўных збудаванняў
Дзейнасць спартыўных клубаў
Дзейнасць фітнэс-клубаў
Іншая дзейнасць у галіне фізічнай культуры і спорту
Іншая дзейнасць па арганізацыі адпачынку і забаў
Рамонт камп’ютараў і перыферыйнага абсталявання

»

2. У Дадатку 2 да Статута ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
«Пералік спецыяльнасцей, па якіх ажыццяўляецца рэалізацыя адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені»
пасля пазiцыi;
« 1-75 01 01

Лясная гаспадарка

1-75 01 01-01

Лесазнаўства i лесаводства

Інжынер
лясной
гаспадаркi

»

дапоўнiць пазіцыямі наступнага зместу:
« 1-86 01 01

Сацыяльная работа
(па накірунках)

0101- Сацыяльная работа
(сацыяльна-педагагічная
дзейнасць)
1-86 01 01- Сацыяльная работа
02
(сацыяльна-псіхалагічная
дзейнасць)
1-86
01

1-86 01 01- Сацыяльная работа
04
(сацыяльна-эканамічная
дзейнасць)

Спецыяліст па
сацыяльнай
рабоце – педагог
Спецыяліст па
сацыяльнай
рабоце
–
псіхолаг
Спецыяліст па
сацыяльнай
рабоце
–
эканаміст
»

3. П.37 Статута ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» дапоўніць
абзацам 2 наступнага зместу:
«Для разгляду пытанняў навуковай і інавацыйнай дзейнасці загадам рэктара ўніверсітэта ствараецца навуковатэхнічны савет, які з’яўляецца калегіяльным органам кіравання ў сферы навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай
дзейнасці ўніверсітэта. Дзейнасць навукова-тэхнічнага савета, у тым ліку і яго кампетэнцыя, рэгламентуецца
Палажэннем аб ім, якое зацвярджаецца рэктарам універсітэта».

