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УРОК 11-14 

Лабораторно-практична робота № 2-3 

ТЕМА: «Технологія та особливості встановлення програмного забезпечення MS SQL 

Server. Створення бази» 

 

МЕТА:  

- опанувати інструменти завантаження сервісу MS SQL Server та створення бази 

- розвити навички роботи з майстром установки та налаштування сервісу 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Виконати алгоритми описані в роботі, скласти власний проект згідно етапів до 

лабораторно-практичної роботи та вислати на e-mail скріншот установки– 

2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної роботи та 

дату 

ХІД РОБОТИ: 

 

1. Встановлення програмного забезпечення MS SQL Server 

Отримати безкоштовну версію MS SQL Server з сайту фірми Microsoft за адресою 

www.microsoft.com/ru-ru/download. 

Для встановлення необхідно використовувати файл SQLEXPRADV_x64_RUS.exe - 

для 64-розрядних операційних систем та файл SQLEXPRADV_x86_RUS.exe - для 32-

розрядних операційних систем. 

1.1. Виконання встановлення MS SQL Server на сервер бази даних з ОС 

Windows Server x64 Standard. 

1.1.1. Запустити на виконання файл SQLEXPRADV_x64_RUS.exe, у вікні, що 

з’явиться (рис.1), переглянути стан запуску 

 

Рис.1 Запуск виконавчого файла «SQLEXPRADV_x64_RUS.exe» MS SQL Server 
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1.1.2. У вікні, що має назву «Центр установки SQL Server» вибрати розділ «Новая 

установка или добавление компонентов к существующей установке» (рис.2) та 

перевірити початок встановлення програмного забезпечення SQL Server. 

 

Рис. 2. Вибір компонентів для встановлення MS SQL Server  

1.1.3. Виконати аналіз проблем, що можуть мати місця під час інсталяції. Для цього у 

вікні «Правила поддержки установки» (рис.3) за допомогою звіту, що надається, 

перевірити відповідність апаратного та програмного забезпечення ЕОМ вимогам 

СКБД. Якщо будуть виявлені проблеми, назва «Внимание!», то необхідно їх усунути 

шляхом запуску повторної перевірки за допомогою кнопки «Включить заново». Після 

чого натиснути «ОК». Для продовження встановлення натиснути кнопку «Далее». 

Примітка. Якщо під час перевірки апаратного та програмного забезпечення ЕОМ 

з'явиться попередження в рядку «Брандмауер Windows», що має назву 

«Неприменимо», таке попередження можна проігнорувати. Це пов’язано з цим, що 

під час встановлення потрібно додаткова настройка «Брандмауера Windows» для 

доступу до SQL Server R2 з інших комп Ютерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результати перевірки апаратного та програмного забезпечення ЕОМ 

під час встановлення SQL Server 

 



1.1.4. У наступному вікні перевірити вимоги ліцензування та натиснути на кнопку 

«Далее» (рис. 4). Буде здійснена перевірка ліцензування, після чого у вікні, що 

з’явиться, натиснути кнопку «Установить», для встановлення файлів підтримки SQL 

Server. 

 

Рис. 4. Вікно ліцензування SQL Server 1.1.5. На наступному кроці вибрати компоненти 

MS SQL Server, які необхідно встановити. Пропонується вибрати всі компоненти 

програмного забезпечення MS SQL Server Express, перевірити адресу їх встановлення 

(логічний або фізичний диск та каталог сервера (Рис.5). 

Для більш детального визначення необхідності встановлення кожного компонента, 

активізувати у вікні «Выбор компонентов» компонент, після чого на правої половині 

вікна в розділі «Описание» з’ясувати його призначення, по закінченню натиснути 

кнопку «Далее». 

 

Рис. 5. Вікно вибору компонентів SQL Server  



1.1.6. Налаштувати екземпляр MS SQL Server (рис.6). Для цього у рядку 

«Именованный экземпляр» ввести ім'я екземпляра, наприклад «TEST». Якщо буде 

обраний «Экземпляр по умолчанию», то програма встановлення автоматично надає 

ім’я екземпляру «MS SQLEXPRESS». Перевірити каталог екземпляру та натиснути 

кнопку «Далее». 

 

Рис. 6. Вікно вибору екземпляра SQL Server 

1.1.7. У наступному вікні зазначити облікові записи служб та конфігурацію параметрів 

сортування (рис.7). Пропонується використовувати один обліковий запис для всіх 

служб сервера. Параметри сортування залишити без змін (рис.8), далі натиснути 

«Далее». 

 

Рис. 7. Вікно конфігурації MS SQL Server 

 



Рис. 8. Вікно параметрів сортування MS SQL Server 1.1.8. Налаштувати компонент 

Database Engine, шляхом призначення режиму перевірки автентичності. Вибрати 

змішаний режим та занести у відповідний рядок пароль адміністратора бази даних. 

 

Рис. 10. Вікно призначення паролю адміністратора бази даних  

1.1.9. Активізувати закладку «Каталоги данных», у рядку «Кореневий каталог даних» 

ввести шлях до папки, де будуть розміщуватися файли бази даних (пропонується 

використовувати окремий фізичний диск операційної системи), далі натиснути кнопку 

«Далее» (рис. 11). 

 

Рис. 11. Вікно призначення каталогу бази даних 1.1.10. У вікні «Отчет об ошибках» 

перевірити наявність помилок та натиснути «Далее» (рис.12). 

 



 

Рис. 12. Вид вікна звіту про помилки  

1.1.11. Переглянути стан та результати встановлення програмного забезпечення MS 

SQL Server (рис.13-14.). В разі нормального завершення робіт натиснути кнопку 

«Закрыть». 

 

Рис. 13. Вид вікна щодо стану встановлення MS SQL Server 

 

 

Рис. 14. Вид вікна щодо результатів встановлення MS SQL Server 

 



1.2. Налаштування мережних параметрів MS SQL Server 

1.2.1. Натиснути на кнопку «Пуск»-«Все Программы» - «MS SQL Server» далі 

«Средства настройки» - «Диспетчер конфигурации SQL Server» (рис.15). 

 

Рис.15. Вікно запуску «Диспетчера конфигурации SQL Server » 

1.2.2. У вікні «Диспетчер конфигурации SQL Server» (рис.16) вибрати розділ «Сетевая 

конфигурация SQL Server» далі «Протоколы для TEST», де «TEST» ім’я екземпляра 

бази даних. 

 

Рис.16. Вікно «Сетевая конфигурация MS SQL Server» 

1.2.3. На правій половині вікна в стовпчику таблиці «Имя протокола» активізувати 

протокол «TCP/IP», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати 

команду «Свойства» (рис. 17). 

 

Рис.17. Налаштування протоколу TCP/IP  

1.2.4. У вікні «Свойства: TCP/IP» встановити параметр «Включено» = «Да», на 

закладці «IP-адреса» в розділі «IPAll» параметр «TCP-порт» = «1433». Потім 

натиснути кнопку «ОК» (Рис.18). 



 

 

Рис.18. Вид вікна «Свойства: TCP/IP» 

1.2.5. Активізувати розділ «Службы SQL Server», на правій половині вікна послідовно 

для кожної служби виконати наступні дії: натиснути на праву кнопку миші у 

контекстному меню вибрати «Перезапустить» (рис.19), далі перезавантажити сервер. 

 

Рис.19. Вікно налаштування служб SQL Server 

1.2.6.  Виконати налаштування вхідних з’єднань за допомогою програмного 

забезпечення Брандмауэр Windows. Для цього натиснути на кнопку «Пуск» - «Панель 

управления» - «Система и безопасность» - «Брандмауэр Windows». 

1.2.7.  У вікні «Брандмауэр Window в режимі повышенной безопасности» активізувати 

розділ «Правила для входящих подключений», натиснути на праву кнопку миші, 

вибрати «Создать правило» (рис.20). 



 

Рис.20. Налаштування режиму «Правила для входящих подключений»  

1.2.8. У вікні «Мастер создания правила для входящего подключения», що з’явиться 

вибрати пункт «Для порта», натиснути «Далее» (рис.21). 

 

Рис.21. Вікно вибору режиму «Для порта» 

1.2.9. Записати у рядок «Определенные локальные порты» номер порта «1433», який 

буде використовуватися протоколом ТСР/ІР, натиснути «Далее» (рис.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. Вікно режиму «Определенные локальные порты» 



1.2.10. Вибрати дії, які дії будуть виконуватися в разі підключення користувачів до 

SQL Server. Для цього у вікні «Мастер создания правила для входящего 

подключения», вибрати опцію «Разрешить подключение» (рис.23). натиснути 

«Далее». 

 

Рис.24. Задання назви правилу вхідного підключення 

1.2.12. Остаточно перевірити результати створення правила за допомогою вікна 

«Брандмауэр Window в режимі повышенной безопасности» рис.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.23. Вікно режиму підключення 

1.2.11. У наступному вікні, залишити без змін опції профілю, натиснути на кнопку 

«Далее». 

На останньому крокі у вікні «Мастер создания правила, для входного подключения» 

ввести назву створеного правила. Ім’я правила у рядку «Имя:» задається у довільної 

формі. (рис.24). По закінченню натиснути «Готово». 

 

 

 



 

Рис.25. Вигляд вікна «Брандмауэр Window» після створення правила  

1.3. Перевірка режиму під’єднання до екземпляра бази даних 

1.3.1. Натиснути на кнопку «Пуск» - «Все программы», вибрати розділ «Microsoft SQL 

Server 2008 R2», натиснути «Среда SQL Server Management Studio» (рис.26) та 

переглянути режим запуску програми «SQL Server Management Studio» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.26. Порядок запуску «Среда SQL Server Management Studio» 

1.3.2. У вікні «Среда SQL Server Management Studio» здійснити під’єднання до 

екземпляра бази даних. 

Для цього в рядку «Имя сервера» вибрати ім’я екземпляра «TEST», та перевірити 

наявність записі «Компонент Database Engine»y рядку «Тип сервера». У рядок «Имя 

входа» записати «sa» - логін адміністратора бази даних, у рядок «Пароль» відповідний 

пароль, після чого натиснути «Соединить». 

 

Рис.26. Порядок запуску «Среда SQL Server Management Studio» 



1.3.3. Переглянути стан з’єднання, в разі якщо з’єднання пройшло успішно вікно 

програми «Среда SQL Server Management Studio» буде мати вигляд, що наведений на 

рис.27. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.27. Вигляд вікна «Среда SQL Server Management Studio» після підключення до 

екземпляра бази даних  

1.4. Створення нового облікового запису та підключення до екземпляра (сервера) 

СКБД 

1.4.1. Виконати підключення до СКБД MS SQL Serverза допомогою облікового запису 

«sa» та відповідного пароля. Активізувати розділ екземпляра СКБД «Безопасность», 

далі «Имена входа», натиснути на праву кнопку миші та у контекстному меню 

вибрати команду «Создать имя входа» (рис.28). 

 

Рис.28. Створення нового користувача СКБД MS SQL Server 2008 R2 

1.4.2. У вікні «Создание имени входа» у рядку «Имя входа» ввести ім’я (логін) нового 

користувача СКБД, наприклад «ae». Вибрати тип безпеки, наприклад «Проверка 

подлинности SQL Server», ввести у рядку «Пароль» відповідний пароль користувача, 

зняти позначки в опціях «Задать срок окончания действия пароля» та «Пользователь 

должен сменить пароль при следующем входе». Додатково задати базу даних, з якою 

користувач з’єднається, та мову облікового запису (рис. 29), після чого натиснуту 

«ОК». 

 

 



 

Рис.29. Налаштування параметрів нового користувача СКБД  

1.4.3. Відключитися від екземпляра (сервера) СКБД. Для цього активізувати 

екземпляр, натиснути на праву кнопку миші, в контекстному меню вибрати команду 

«Отключить» (рис.30). 

 

1.4.4. Виконати під’єднання до екземпляра (сервера) СКБД за допомогою нового 

облікованого запису. Для цього на панелі «Обозреватель объектов» вибрати команду 

«Соединить», далі в меню, що з’явиться, вибрати «Компонент Database Engine» (рис. 

31). 

 

Рис.30. Відключення користувача від екземпляра  



1.4.5. У вікні «Среда SQL Server Management Studio» у рядку «Имя входа» ввести нове 

ім’я користувача та його пароль, натиснути на кнопку «Соединить» (рис.31). 

 

Рис.31. Підключення нового користувача до екземпляра СКБД  

1.4.6. Перевірити стан підключення до екземпляра, в разі успішного з’єднання вікно 

програми «Среда SQL Server Management Studio» буде мати вид, наведений на рис 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32. Вікно програми «Среда SQL Server Management Studio» після підключення 

нового користувача до екземпляра СКБД  

1.5. Призначення фіксованої роли екземпляра (сервера) СКБД користувачу 

Фіксовані ролі визначаються на рівні екземпляра (сервера) СКБД та існують поза 

базами даних системи. В таблиці 1 надається список фіксованих ролей екземпляра 

(сервера) СКБД. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Призначення обліковому запису користувача фіксованої ролі екземпляра 

(сервера) СКБД 

1.5.1.1.У вікні «Среда SQL Server Management Studio» активізувати розділ 

«Безопасность» - «Роли сервера», активізувати необхідну роль, наприклад «sysadmin» 

та натиснути на праву кнопку миші, в контекстному меню вибрати «Свойства» 

(Рис.33.) 

 

Рис.33. Активізації ролі екземпляра (сервера) СКБД 

 1.5.1.2.У вікні «Свойства роли сервера-sysadmin» натиснути на кнопку «Добавить», у 

вікні, що з’явиться, натиснути на кнопку «Обзор», далі у вікні «Поиск объектов» 

вибрати обліковий запис користувача, натиснути «ОК», по закінченню на «ОК». 

(рис.34). 

 



 

Рис.34. Активізації ролі екземпляра (сервера) СКБД  

1.6. Створення облікового запису користувача бази даних 

Користувачі, які мають намір у подальшому підключатися до окремої бази даних, 

повинні мати обліковий запис для з’єднання. 

1.6.1. Для створення облікового запису користувача бази даних необхідно у вікні 

«Среда SQL Server Management Studio» активізувати бузу даних, яка у подальшому 

буде використовуватися користувачем. Вибрати розділ «Безопасность»-

«Пользователи», натиснути на праву кнопку миші та у контекстному меню вибрати 

«Создать пользователя» (рис.35). 

 

 

Рис.35. Створення користувача програми «Среда SQL Server Management 

Studio» 

1.6.2. У вікні «Пользователь базы данных - Создать» записати в рядку «Имя 

пользователя» ім’я користувача, наприклад «userl», в рядку «Имя входа» за 

допомогою кнопки вибору занести відповідну групу ОС Windows, до якої належить 

користувач, після чого натиснути «ОК» (рис.34). 

 



 

Рис.36. Вікно «Пользователь базы данных - Создать» 

1.7. Призначення фіксованої ролі бази даних користувачу 

Фіксовані ролі бази даних визначаються на рівні бази даних та існують у кожної базі, 

що належать екземпляру (серверу) СКБД. 

В таблиці 2 наведений список фіксованих ролей бази даних. 

 



1.7.1. Для призначення фіксованої ролі бази даних користувачу, у вікні «Среда SQL 

Server Management Studio» активізувати базу даних, розділ «Безопасность» - «Роли» - 

«Роли базы данных» та вибрати необхідну роль (рис.37). 

 

Рис.37. Вікно вибору ролі бази даних 

1.7.2. Натиснути на праву кнопку миші, в контекстному меню вибрати 

«Свойства», у вікні що з’явиться натиснути «Добавить» (рис. 38). 

 

Рис.38. Вікно вибору ролі бази даних 

1.7.3. У вікні «Поиск объектов» вибрати користувача, який буде належить до роли, що 

була визначена в п.3.6.1., далі натиснути «ОК» (рис.39). 

 



Рис.39. Вікно «Поиск объектов» 

1.7.4. У вікні «Свойства ролей данных» переглянути наявність вибраного користувача 

в таблиці «Члени ролі», далі натиснути «ОК». 

 

Рис.40. Вікно призначення роли для користувача  

1.8. Авторизація 

1.8.1. Для керування повноваженнями, у вікні «Среда SQL Server Management Studio» 

активізувати відповідну базу даних, натиснути на праву кнопку миші, у контекстному 

меню вибрати «Свойства» (рис.41). 

 

Рис.41. Вікно активізації бази даних У вікні властивостей бази даних активізувати 

розділ «Разрешения», на правій стороні вікна активізувати користувача та переглянути 

його повноваження в таблиці «Разрешения для ...», вразі необхідності додати 

необхідні повноваження у стовпчику «Предоставить», після чого натиснути «ОК» 

(рис. 42). 



 

 

Рис.42. Надання повноважень користувачу у вікні «Свойства базы данных»  

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

1. Використовуючи матеріал практичного заняття, встановити на персональному 

робочому місці (ПЕОМ) програмне забезпечення MS SQL Server. 

2. Виконати налаштування мережних параметрів сервера та перевірити під’єднання 

програмних компонентів (SQL Management Studio) до серверу. 

3. Створити за допомогою програмного забезпечення сервера двох користувачів, 

які мають відповідно облікові записи (userl, user2). 

4. Виконати роботи під’єднання до програмних компонентів сервера, 

використовуючи зазначені облікові записи, перевірити результати з’єднання. 

5. Перевірити результати робіт. Оформить матеріали практичних робіт та надати їх 

для захисту викладачу. 

 


