
Дата: 01.10.2020 

Група: № 14 

Урок: № 9-10 

Тема уроку:   Types of  hotels 
 
Мета уроку: Формувати навички ситуативного спілкування, опрацювання нової лексики. 
Вдосконалювати навички читання та писемного мовлення.  

Матеріали уроку:  

 

Категорії номерів англійською в готельному бізнесі та їх особливості 
• Honeymoon suite [swiːt ] − люкс/апартаменти для молодят  
• Penthouse – номер на верхньому поверсі  
• Family room − номер для сім'ї з кількома кімнатами, де можуть розміститися від 4 

чоловік 
• Double – номер для двох. Зверніть увагу, що Double – це двомісний номер із одним 

двоспальним ліжком 
•  а Twin − двомісний номер із двома односпальними (роздільними) ліжками 

 

 
Також є::  
• Single – номер для одного 
• Triple/Quad – номер для трьох/чотирьох  
• Accessible/Disabled Room – номер для людей з додатковими потребами 
• Apartments – a room for extended stay (для тривалого проживання) with an open 

kitchen, cooking equipment (обладнання для готування) and a washer (пральна машина) 
etc. Прибирання номера проводиться один або два рази на тиждень 

• Executive suite – президентський люкс, де а living room connected with bedrooms 
• Villa – окремий будиночок, який пропонує курортний готель  
• Executive Floor/Floored Room – представницький поверх із входом у лаундж  
• Smoking/Non-Smoking Room – номери для курців або некурців 
 

 



Категорії номерів за комфортністю: 
• Standard room – стандартний номер 
• Superior room – номер підвищеної комфортності 
• Junior suite – номер напівлюкс 
• Suite – номер люкс 
 

З харчуванням в готельному бізнесі англійською пов'язані скорочення: 
• B&B (bed and breakfast) – невеликий готель, де можна переночувати і поснідати 
• HB − half board − напівпансіон (обід не включений у вартість) 
• FB − full board − триразове харчування 
 

Ресепшн: англійські фрази для телефонної розмови 
• Could you speak up? I can’t hear you well – Вас погано чути. Говоріть голосніше  
• Please, spell your name? – Продиктуйте своє ім'я по буквах, будь ласка  
• What’s the date of your arrival? – Якого числа ви прибуваєте? 
• When are you planning to check out? – До якого числа ви плануєте залишатися?  
• Sorry, but I didn’t catch that – Вибачте, я не зрозумів, що ви сказали 
 

Додаткова лексика для готельного сервісу англійською 
Зверніть увагу! Hotel facilities [fə'sɪlətɪz] – додаткові послуги або розваги (можуть 
бути indoor/outdoor), що пропонує готель, тоді як amenities – подарунки від готелю, такі як 
канцелярія  
• laundromat − пральня з самообслуговуванням 
• complimentary breakfast − безкоштовний сніданок 
• luggage cart − візок для багажу 
• damage charge − компенсація, якщо ви щось зламали  
• discount − знижка 
• payment in local currency − оплата в місцевій валюті 
• available − наявний          
• kitchenette – маленький простір для приготування їжі та холодильник 
• late charge – доплата за перебування в номері понаднормово (після часу виселення) 
• linen – постільна білизна: sheets, blankets, pillow cases (простирадло, покривало, 

наволочка) 
• maximum capacity – максимально допустима кількість людей (місткість)           
• rate – ціна номера  
• vacant rooms – вільні номери  
• vending machine – торговий автомат зі snacks and beverages (напоями) 
• weight/workout room, gym – спортзал  
• lift out of order − ліфт не працює 
 

Homework 

Imagine a telephone conversation between a client and a receptionist. Fill in the gaps with suitable phrases 
from the box below:  (напишіть діалог, вставляючи нижче подані слова ( виділені червоним), які 
підходять до окремо пронумерованого пункту) 
R – receptionist 

C-client  



 

R: Good morning.......................(1)?  

C: Yes, I’d like...........................(2).  

R: When exactly.........................(3) ?  

C: From Tuesday the 15th to Friday the 18th ................(4) on Friday morning.  

R: All right. We have a few double rooms available between those dates.  

C: .................(5) in the room?  

R: Certainly. We have satelite TV and telephone in every room.  

     And o course, we offer room service.  

C: What other facilities does the hotel provide?  

R: We have a restaurant and bar, beauty sevices, newstand and shops.  

C: That sounds fine. Then how do I book?  

R: Just.........(6), and we’ll keep your reservation until 10 p.m. on Tuesday.  

C: My name is Bill Howard.  

R:Very well, Mr. Howard, we will..................(7)  

C: Ok. Thank you. Good bye.  

R: Good bye, Mr. Howard, .................(8)  
                 

  to book a double room for 3 nights next week  

  do our best to make you feel comfortable  

  the Plaza Athenee reception. May I help you  

  I’ll be leaving  

  is there a televison  

  give me your name, sir  

  do you wish to stay  

  we’ll be waiting for you on Tuesday 

   

Виконане завдання відправте мені на електронну пошту emiliya.karnakh@gmail.com   
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