


Факультет РГФ – це:



1. Кафедра французької філології

2. Кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

3. Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

4. Кафедра зарубіжної літератури

5. Кафедра граматики англійської мови

6. Кафедра німецької філології

7. Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів

8. Кафедра іноземних мов природничих факультетів

9. Кафедра іспанської філології

10. Кафедра теорії та практики перекладу

11. Кафедра педагогіки



Ресурсний центр 
німецького країнознавства 









Ресурсний центр 
американського країнознавства







Ресурсний центр 
французької мови







Ресурсний центр 
країнознавства Іспанії







Центр італійської мови







Центр новогрецької мови







Кабінет мистецтвознавства 







Центр перекладу конференцій







Комп`ютерний клас з 
мовленнєвим тренажером

Лабораторія експериментальної 
фонетики









Почему романо-германская 
филология?

Из жизни студентов факультета…













Поэтические Вечера 

Мы творческие и 
талантливые















Умань
Мы умеем не только учиться , помогать , но и отдыхать











Дякую! Спасибо!

Thank you! 

Danke!

¡Gracias!

Grazie!Merci! Ευχαριστώ!
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