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Гриф «Рекомендовано Вченою радою ХГУ «НУА»» надається навчальним
виданням, які представляють авторську лінію у викладі навчального матеріалу і
пройшли 2-річну апробацію на базі Академії. Невід'ємною умовою успішної
апробації є проведення не менше 2 відкритих занять, побудованих на матеріалах
даного навчального видання та отримали позитивні відгуки кафедри і
представника Науково-методичної комісії Академії.
На ім'я ректора ХГУ «НУА» автором (авторами) оформлюється листобгрунтування, в якому вказуються: повна назва навчального видання,
відомості про автора (авторів), цільова аудиторія навчального видання, його
відповідність навчальній програмі із зазначенням дисципліни і курсу, для яких
призначене видання, відмінності від подібного роду навчальних видань,
дотримання державних і галузевих стандартів. До листа додаються:
- відредагований і повністю підготовлений до видання рукопис або
оригінал-макет;
- аргументована заявка на тираж видання;
- витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією (клопотанням)
про надання Грифу та друку видання;
- витяг з рішення відповідної Ради факультету ХГУ «НУА» з
рекомендацією (клопотанням) про надання Грифу та друку видання;
- висновок представника Науково-методичної ради ХГУ «НУА», який є
членом методичної комісії за відповідним напрямом підготовки. У висновку
дається оцінка якості рукопису, її відповідності навчальній програмі,
зазначається відмінність від раніше виданих аналогічних підручників,
навчальних посібників і т. п.;
- рецензії на рукопис трьох провідних науково-педагогічних фахівців з
різних навчальних закладів з відповідями авторів на зроблені зауваження.
Термін

дії

Грифу

ХГУ

«НУА»

-

п'ять

років.

Після завершення терміну дії Грифу навчальному виданню необхідно пройти
процедуру поновлення і підтвердження його відповідності вимогам державних
стандартів освіти, навчальних програм на Вченій раді НУА.

