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УРОК 15-16 

Тема: «Створення таблиць, модифікація схем таблиць. Основні способи 

отримання та представлення даних» 

Мета:  

 Опанувати інструкції для створення та модифікації таблиць в сервісі Microsoft 

SQL Server  

 Сформувати в учнів уяву про основні команди та атрибути мови програмування 

 Вивчити порядок складання інструкцій мови SQL 

 Виховати інформаційно освічену і компетентну особистість,  зацікавленість до 

обраної професії 

 

 

1. Загальні відомості 

Доступ до даних в MS SQL Server реалізовано послідовним переглядом таблиць 

або індексованим доступом. У системах з реляційною БД існує потужна функція 

упорядкування (індексування) інформації з можливістю її подальшого відновлення. 

Індексом називають упорядкований список полів або груп полів в таблиці. Індекс 

використовується для безпосереднього доступу до запису або діапазону записів. Під 

час доступу з використанням індексу СКБД проглядає структуру дерева індексу для 

пошуку записів, для яких виконується запит; читає і відбирає тільки записи, що 

відповідають критерію запиту. Доступ з використанням індексу є оптимальним для 

запитів до окремих записів чи діапазонів великих таблиць. Спочатку MS SQL Server 

визначає наявність індексу. Потім оптимізатор запитів вибирає найбільш ефективний 

спосіб доступу до даних: послідовний перегляд таблиці чи використання індексу. 

Створюючи індекс, треба брати до уваги два фактори: характер даних і 

особливості запитів. MS SQL Server не переглядає всі сторінки даних таблиці, а 

використовує індекси для посилання на конкретну інформацію на одній зі сторінок 

даних. Індекси прискорюють пошук даних; прискорюють запити, що виконують 

з’єднання таблиць, а також сортування та групування; забезпечують унікальність 

записів, якщо таку унікальність визначено для створення індексу; для створення і 

підтримки індексів використовується сортування за зростанням; в індекси 

найдоцільніше включати поля, що забезпечують високий ступінь відбору, тобто ті з 

них, які переважно містять унікальні дані. 

Для індексів потрібний додатковий дисковий простір. Якщо їх багато, 

збільшується навантаження на систему і ускладнюється обслуговування сервера. У 

разі зміни даних індексованої таблиці необхідно відновлювати зв’язані з нею індекси. 

Для підтримки індексів потрібні час та ресурс, тому не варто створювати індекси, які 

рідко використовуються. Індекси в невеликих таблицях неефективні, оскільки 

перегляд сторінок індексу потребує більше затрат, чим послідовний перегляд. 

Створювати індекси необов’язково. Виконувати запити можна і без них, але за 

наявності відповідних індексів доступ до даних відбувається значно швидше. 



Таблицю можна індексувати за будь-яким полем, до того ж одне й те саме поле 

може входити в склад декількох індексів. Проте індексування всіх полів 

малоефективне. В індекси включаються поля, до яких часто звертаються запити під 

час  виконання операцій пошуку, наприклад, батьківські ключі, зовнішні ключі. 

Існує два види індексів: кластерні і некластерні. Кластерний індекс фізично 

упорядковує записи таблиці. Некластерні індекси для пошуку сторінок даних 

використовують інформацію про розміщення, яка знаходиться в сторінках індексу. 

Цей процес називають логічним упорядкуванням. У кластерний індекс включаються 

поля таблиці, які часто використовуються під час пошуку діапазону значень ключа. В 

будь-якій таблиці може бути лише один кластерний індекс, оскільки він фізично 

впорядковує записи; фізичний порядок записів таблиці і порядок записів індексу 

однакові; значення ключа в кластерному індексі має бути унікальним. 

Для створення індексів таблиці БД SQL–сервера можна скористатись створенням 

індексу за допомогою SQL-команди CREATE INDEX. Якщо в операторі немає 

ключового слова UNIQUE, в індексі будуть допустимі ідентичні значення; якщо немає 

CLUSTERED – буде створено некластерний індекс. 

2. Створення таблиць 

Після створення загальної структури бази даних можна приступити до створення 

таблиць, які представляють собою відносини, що входять до складу проекту бази 

даних. Таблиця - основний об'єкт для зберігання інформації в реляційної базі даних. 

Вона складається з містять данниестрок і стовпців, займає в базі даних фізичний 

простір і може бути постійною або тимчасовою. 

Поле, також зване в реляційної базі даних стовпцем, є частиною таблиці, за якою 

закріплений певний тип даних. Кожна таблиця бази даних повинна містити хоча б 

один стовпець. Рядок даних - це запис у таблиці бази даних, вона включає поля, що 

містять дані з одного запису таблиці. 

Приступаючи до створення таблиці, необхідно мати відповіді на ряд питань: 

• Як буде називатися таблиця? 

• Як будуть називатися стовпці (поля) таблиці? 

• Які типи даних будуть закріплені за кожним стовпцем? 

• Який розмір пам'яті повинен бути виділений для зберігання кожного 

стовпця? 

• Які стовпці таблиці вимагають обов'язкового введення? 

• З яких стовпців складатиметься первинний ключ? 

 

Базовий синтаксис оператора створення таблиці має наступний вигляд: 

<определение_таблицы> ::= 

[USE имя_базы_данных ] 

CREATE TABLE имя_таблицы 

(имя_столбца тип_данных 

[NULL | NOT NULL ] [,...n]) 
 

Головне в команді створення таблиці - визначення імені таблиці та опис набору імен 

полів, які зазначаються у відповідному порядку. Крім того, цією командою обумовлюються 

типи даних і розміри полів таблиці. Ключове слово USE вказує вякій базі даних буде 

створена таблиця. 

Ключове слово NULL використовується для вказівки того, що в даному стовпці  можуть 



міститися значення NULL. Значення NULL відрізняється від пробілу або нуля - до нього 

вдаються, коли необхідно вказати, що дані недоступні, опущені або неприпустимі. Якщо 

вказано ключове слово NOT NULL, то будуть відхилені будь-які спроби помістити значення 

NULL в даний стовпець. Якщо вказаний параметрNULL, приміщення значень NULL в 

стовпець дозволено. За замовчуванням стандарт SQL передбачає наявність ключового слова 

NULL. 

Приклад: 1. Створити таблицю для зберігання даних про товари, що надходять у продаж 

в деякій торговій фірмі. Необхідно врахувати такі відомості, як назва і тип товару, його ціна, 

сорт і місто, де товар виробляється. 

USE Archive 

CREATE TAELE Товар 

(Название VARCHAR 50 і NOT NULL, 

Цена MONEY NOT NULL, 

Тип VARCHAR 50і NOT NULL, 

Сорт VARCHAR 50і, 

ГородТовара VARCHAR 50і) 

2. Зміна таблиці 

Структура існуючої таблиці може бути модифікована за допомогою команди ALTER 

TABLE 

[USE имя_базы_данных ] 

ALTER TABLE имя_таблицы 

{[ALTER COLUMN имя_столбца 

{новый_тип_данных [(точность[,масштаб])] 

[ NULL | NOT NULL ]}] 

| ADD { [имя_столбца тип_данных] 

| имя_столбца AS выражение } [,...n] 

| DROP {COLUMN имя_столбца}[,..щ] 

} 

Команда дозволяє додавати і видаляти стовпці, змінювати їх визначення. 

Одне з основних правил при додаванні стовпців в існуючу таблицю свідчить: коли в 

таблиці вже містяться дані, що додається стовпець не може бути визначений з атрибутом 

NOT NULL. Цей атрибут означає, що для кожного рядка даних відповідний стовпець 

повинен містити деякий значення, тому додавання стовпця з атрибутом NOT NULL 

призводить до появи протиріччя - вже існуючі рядки даних таблиці не будуть мати на новом 

столбце ненульових значень. 

Проте існує спосіб додавання обов'язкових полів в існуючу таблицю. Для цього 

необхідно: 

• додати до таблиці новий стовпець, визначивши його з атрибутом NULL (тобто стовпець не 

зобов'язаний утримувати будь-яких значень); 

• ввести в новий стовпець які-небудь значення для кожного рядка даних таблиці; 

• переконавшись, що новий стовпець містить ненульові значення для кожного рядка даних, 

змінити структуру таблиці, замінивши атрибут цього стовпця на NOT NULL. 

При зміні визначень стовпців слід брати до уваги деякі загальноприйняті правила: 

• розмір стовпця може бути збільшений до максимального значення, що допускається 

відповідним типом даних; 

• розмір стовпця може бути зменшений тільки в тому випадку, якщо міститься в ньому 

найбільше значення не буде перевершувати його нового розміру; 

• кількість розрядів числового типу даних завжди може бути збільшено; 

• кількість розрядів числового типу даних може бути зменшено лише в тому випадку, якщо 

кількість розрядів найбільшого значення в соответствующемстолбце не буде перевершувати 



нового числа розрядів, визначеного для цього стовпця; 

• кількість десяткових знаків числового типу даних може бути зменшено або збільшено; 

• тип даних стовпця, як правило, може бути змінений. 

Деякі реалізації фактично можуть обмежити розробника у використанні деяких опцій 

команди ALTER TABLE. Наприклад, може виявитися неприпустимим видалення стовпців з 

існуючої таблиці. Щоб добитися цього, спочатку потрібно видалити саму таблицю і тільки 

потім заново її побудувати з потрібними стовпцями.Причому вже внесені в таблицю дані 

будуть втрачені. 

Можливі труднощі, пов'язані з видаленням з таблиці стовпця, який залежить від деякого 

стовпця іншої таблиці. У такому випадку спочатку доведеться видалити обмеження стовпця, 

а потім сам стовпець. 

Приклад: Додати стовпець Дата Виготовлення c типом DateTime в таблицю Товар 

USE Archive 

ALTER TABLE Товар 

ADD ДатаПроизводства DateTime 

3. Видалення таблиці 

З плином часу структура бази даних змінюється: створюються нові таблиці, а колишні 

стають непотрібними і видаляються з бази даних за допомогою оператора: 

[USE імя_бази_данних] 

DROP TABLE ім'я_таблиці [RESTRICT | CASCADE] 

Слід зазначити, що ця команда видалить не тільки зазначену таблицю, а й усі вхідні в неї 

рядки даних. Якщо потрібно видалити з таблиці лише дані, зберігши структуру таблиці, слід 

скористатися командою DELETE. 

Оператор DROP TABLE додатково дозволяє зазначено, чи операцію видалення 

виконувати каскадно. Якщо в операторі вказано ключове слово RESTRICT, то при наявності 

в базі даних хоча б одного об'єкта, існування якого залежить від видаляється таблиці, 

виконання оператора DROP TABLE буде скасовано. Якщо вказано ключове слово 

CASCADE, автоматично видаляються і всі інші об'єкти бази даних, чиє існування залежить 

від видаляється таблиці, а також інші об'єкти, що залежать від видаляються об'єктів. 

Загальний ефект від виконання оператора DROP TABLE з ключовим словом CASCADE 

може виявитися досить відчутним, тому подібні оператори слід використати з максимальною 

обережністю. 

Найчастіше оператор DROP TABLE використовується для виправлення помилок, 

допущених при створенні таблиці. Якщо таблиця була створена з некоректною структурою, 

можна скористатися оператором DROP TABLE для її видалення, після чого створити 

таблицю заново. 

 

Приклад: Видалити таблицю Товар 

DROP TABLE Товар 

 

Домашнє завдання: 

1) Оформити конспект уроку 

2) Ознайомитись з матеріалом за посиланням: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-ver15 

3) Практично в режимі SQL виконати наведені приклади у БД  

4) Для зворотнього зв’язку використовувать ел.  пошту: 2573562@ukr.net 

 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-ver15

