
 
Дата: 19.04.2021 

Група №32 

Урок №59-60 

 

 
Мета уроку:. Ознайомлення з новою лексикою теми, сприяти розвитку в учнів 
уміння ввічливо висловлювати власні переконання, думки, згоду й незгоду, 
використовуючи для цього необхідний лексикограматичні знання. Формування 
навичок читання та усного мовлення. 

Матеріали уроку: 

1. Перепишіть та вивчіть обов'язки (duties) працівників готелю англійською: 
• to welcome guests – вітати гостей 
• verify their reservation when they arrive – перевіряти заброньований номер по їх 

прибуттю 
• check room availability, if they don't have one – перевіряти, які номери вільні, якщо 

гості не забронювали кімнату до приїзду 
• check in/out – реєстрація та виселення 
• make a reservation for a room – забронювати готельний номер 
• booking confirmation – підтвердження бронювання 
• get credit card information – перевіряти дані кредитної картки 
• givе а guest the pass card to enter the room – віддати гостю ключ-карту від номера 
• make up a room – прибирати кімнату 
• cater − обслуговувати 
• take phone calls – відповідати на телефонні дзвінки 
• 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 
• 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 одни 

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

 

2. Складіть діалог бронювання готелю, включаючи наступну інформацію: 
 На вихідні 
 На двох осіб 
 На 17-18 квітня 

 

Тема уроку: «Hotel reservation for а rest. Varieties of the rest.» 



 Дізнатися вартість та можливі способи оплати 
 Де знаходиться готель 
 Як дістатися до готелю з аеропорту 
 Харчування 
 Що є в номері 
 О котрій годині можна заселятися та потрібно виселятися з готелю 
 Які документи потрібно мати при собі. 

 
 

 
 



 

Д/з: вивчити лексику завд.1! 
 
Виконані завдання надсилати: Карнах Е.В.- emiliya.karnakh@gmail.com 
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