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Тема:  Дизайн інтер’єру. Створення кімнати  у програмі PRO100. 

Мета:  Засвоєння знань про дизайн як важливу складову проектування, його 

значення, завдання та вимоги дизайну до формоутворення предметного 

середовища, а також про засоби, властивості та якості композиції як основу 

дизайну, навчитися працювати у програмі PRO100.  

  

Дизайн — це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування 

промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної 

відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам 

людини, як утилітарним, так і естетичним. 

Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом проектування 

предметного середовища. Виникло воно на певному етапі культурно-економічного розвитку 

суспільства, є продовженням культури та перебуває на зламі двох своєрідних галузей 

людської діяльності - технічної й естетичної. Взаємодія двох видів діяльності визначає 

специфіку дизайну як особливого виду творчої естетичної діяльності, що поєднує естетичну і 

неестетичну діяльність у галузі матеріального виробництва. 

Дизайн є невід'ємною складовою процесу проектування, методом компонування 

предметних елементів та зв'язків у системах «людина — середовище» для отримання 

позитивних техніко-естетичних (споживацьких) властивостей об'єкта, що проектується, у 

співвідношенні з сучасним цілісним ідеалом матеріальної й естетичної культури. 

Дизайнер — це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень 

предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Тобто, метою дизайнерської 

діяльності є естетична організація предметного середовища. 

Дизайн сьогодні — це провідна технологія у створенні будь- яких речей, починаючи 

від літаків та суден і завершуючи модельним одягом та побутовими приладами. Тому, 

дизайнер повинен працювати у творчій співдружності з інженерами, конструкторами, 

вченими, технологами, економістами, лікарями, знаходити цілісне уявлення про майбутній 

виріб, прогнозувати можливі негативні наслідки від користування таким виробом людиною. 

Дизайнер повинен мати широкий кругозір і гарний естетичний смак, уміти творчо 

мислити, володіти аналітичними й об'ємними методами пошуків форми, добре знати 

конструктивні й оздоблювальні матеріали. Таким чином, дизайнер займає чільне місце в 

галузі художнього конструювання, у проектуванні складних виробів, де технічна й естетична 

сторони однаково важливі. 

Завдання дизайну — формування гармонійного предметного середовища, що 

найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Тому дизайн створює 

матеріальні цінності, які безпосередньо в процесі художнього конструювання набувають 

естетичної цінності. 

Програма PRO100 

Програма PRO100 призначена для швидкого та ефективного проектування 

меблів та оформлення інтер'єрів. При її участі можна за короткий термін реалізувати 

дизайн-проект приміщення будь-якої складності, отримати його якісну візуалізацію, 

розрахувати вартість. 

ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 1 
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1 b, d, e 7 співавтором 
2 a, b, d, e 8 d, a, c, b, e 
3 b 9 1-c, 2-a, 3-b 
4 1-c, 2-b, 3-d, 4-a 10 b, a, d, c 
5 a 11 c 
6 читачем 12 b 

 Теоретичні відомості 
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Програма PRO100 містить 

оптимальний набір інструментів 

для тривимірного комп'ютерного 

моделювання, інтуїтивно 

зрозуміла, проста в роботі.  

Завдяки даній програмі можна 

самому обирати розмір кімнати, 

колір стін, покриття для підлоги, 

вікна, двері та меблі. 

Переглядати кімнату у 

трьох вимірах (зверху, знизу, 

збоку), у 3D проекції. 

У розділі «Бібліотека» 

міститься велика кількість  

різноманітних конфігурацій 

меблів, дверей, вікон, предметів 

інтер’єру.  
Дизайнеру і новачку 

програма PRO100 дає можливість 

експериментувати з кольором, 

предметами, новими формами в 

меблях та інтер'єрі. PRO100 

допоможе швидко впоратися з 

навиками комп'ютерного 

проектування та за короткий 

термін досягти серйозних 

результатів у дизайнерському 

оформлення приміщень. 
 

 

Порядок виконання 

1. Відкрити програму Pro100. З'являється ось таке вікно привітання(рис.1.1). Створити 

новий проект - вибираєте "Новий проект". Треба відкрити один зі збережених - 

вибираєте "Відкрити проект". І дуже зручна кнопочка "Останній відкритий" дозволяє 

відкрити останній проект, в якому ви працювали в програмі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Вікно привітання 

Завдання до виконання практичної роботи 
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Рис. 1. 2 Створення нового проекта 

Рис.1.3  Дані про проект 

Рис. 1.4 Вікно для введення параметрів 

приміщення 

Рис. 1.5 Проект з яким можна 

працювати 

2. Вибираємо "Новий проект". (рис.1.2) 

3. З'являється ось таке віконечко. Тут можна 

вводити дані про проект (рис.1.3).  

4. Натиснути кнопку «ОК» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Після цього з’явилось вікно для введення 

розміру приміщення (рис.1.4):  

Довжина = Ширина 

Ширина = Висота 

 

Так як програма польська і, надалі, 

русифікована, то у неї є свої скажімо так 

особливості. 

Які ж розміри забивати? 

6. Якщо ви хочете зробити дизайн проект кімнати 

з готових бібліотечних елементів, то вбивайте 

розміри кімнати. Але, якщо ви тільки починаєте створювати предмет, наприклад 

шафа, то зручніше буде писати його габаритні розміри. 

7. Отже, розміри ввели, натискаємо "ОК"! 

Розміри приміщення можна поміняти в будь-

який момент, якщо викликати це вікно двічі 

клацнувши по стіні або підлозі. 

Якщо ви намалювали приміщення більше, 

ніж внутрішні меблі, то підігнати можна ввівши в 

поля будь-яке маленьке число (наприклад 1мм) і 

перевести курсор в інше вікно - програма сама 

відкоригує розмір за розмірами меблів. 

Програма після введення всіх даних (рис.1.5) 

8. Двічі клікаємо по стіні, у вікні, що з’явилося 

обираємо вкладку Стіна. Натискаємо на кнопку 

Змінити, щоб обрати необхідну текстуру (рис.1.6). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6 Параметри приміщення 
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Рис. 1.7 Перелік матеріалів 

Рис. 1.8 Вікно для зміни параметрів об’єкта 

Рис. 1.9 Контекстне меню 

9. Після цього, у вікні, що відкрилося, 

обираємо матеріал і натискаємо кнопку 

Вибрати. 

10. Аналогічні дії виконуються і з рештою 

стін, а також стелею та підлогою. 

11. Тепер перейдемо до етапу розміщення 

об’єктів у кімнаті. З пункту меню 

«Інструменти» вибираємо «Бібліотека». 

За допомогою миші, по черзі перетягуємо 

на поле кімнати необхідні меблі, вікна, 

двері та аксесуари. 

12. Розміри, положення, матеріал об’єктів 

можна змінювати двічі клікнувши 

безпосередньо по об’єкту(Рис. 1.8). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. А також натиснувши праву клавішу миші на 

ньому з’являється контекстне меню (Рис.1.9). 

Об’єкт можна повернути, перемістити, 

скопіювати, вирізати, видалити і т.д 

14. Також копіювати об’єкти можна за допомогою клавіш Ctrl+C; вставляти Ctrl+V; 

вирізати Ctrl+X. 

15. В результаті вище описаних дій, маємо результат: 
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1. На які види поділяється графіка? 

2. Що називають ескізом? 

3. Хто вперше сформулював вимоги до будівлі в своєму видатному трактаті. 

4. Які  фактори є  найбільш важливими для внутрішнього простору. 

5. Назвіть якості, які повинні бути притаманні архітектурній споруді? 

6. На які види поділяється архітектура? 

 
 

1. Ходзицька І. Ю., Боринець, Н. І. Технології (рівень стандарту): підручник для 10(11) 

класу закладів загальної середньої освіти/ І. Ю. Ходзицька, Н. І. Боринець, В. М. Гащак 

та ін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019 

2. Туташинський В. І., Кірютченкова І. В. Технології (рівень стандарту): підручник для 

10(11) класу закладів загальної середньої освіти/В. І. Туташинський, І. В. 

Кірютченкова. – За ред. В. І. Туташинського. – К: “Педагогічна думка”, 2018 

3. Богданова С. І. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 9 клас: Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Літера ЛТД" 2009. 

Контрольні запитання 

Література 


