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УРОК 23-24 

Лабораторно-практична робота № 5 

ТЕМА: «Виконання простих та багато табличних запитів з відбору даних» 
 

МЕТА:  

- опанувати інструменти створення запитів MS SQL Server  

- розвити навички роботи з інструментами маніпулювання даними в таблицях 

- відпрацювати команди операторами мови Transact - SQL, призначених для 

виконання простих запитів за масивами таблиць бази даних MS SQL Server 2008 

R2, а також запитів щодо групування та сортування даних 

- 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 створених 

таблиць– 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної 

роботи та дату 

ХІД РОБОТИ: 

Послідовність виконання практичних завдань 

1. Виконання простих запитів за масивами таблиць бази даних MS SQL 

Server. 

1.1. Виконання простих запитів за допомогою графічного програмного 

забезпечення MS SQL Server. 

1.1.1. Виконати підключення до сервера бази даних за допомогою облікового 

запису «sa» та відповідного паролю (рис. 1). 

 

1.1.2. У вікні програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio» активізувати розділ «Бази даних», вибрати розділ «Таблицы», далі 

таблицю «department» бази даних «Sample», натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати «Выбрать первые 1000 строк» (рис.2). 

 

Рис.1. - Вид вікна підключення до сервера БД 
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Рис.3. - Виконання простого запита за масивами таблиці «department» 1.1.4. 

Перевірити результати виконання запиту за допомогою іншої команди контекстного 

меню. Для цього активізувати розділ «Бази даних», базу даних «Sample», вибрати 

розділ «Таблицы», далі таблицю «department», натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню послідовно вибрати команди «Создать сценарий для таблицы» - 

«Используя Select» - «Новое окно редактора запросов» (рис.4). 

 
 

Рис.4. Виклик редактора запитів 

1.1.5. Переглянути у вікні «Редактора запросов» вміст програмного оператора 

 

Рис.2. - Виконання простого запиту за масивами таблиці «department» 1.1.3. 

Переглянути результати виконання простого запита. Для цього на правій половині 

вікна програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» 

переглянути вміст та результати роботи програмного скрипта оператора «Select» 

(рис.3). 

 



«Select» та натиснути на кнопку «Выполнить», після чого переглянути результати 

запита (рис.5). 
 

 

1.1.6. Виконати запит за масивами таблиці «department» бази даних «sample», 

використовуючи оператори «select» та «where», після чого натиснути на кнопку 

«Выполнить», далі перевірити результати (рис.6). 
 

 

1.1.5. Виконати запит за масивами таблиці «project» бази даних «projects», 

використовуючи логічний оператор «OR». Для цього активізувати розділ «Бази 

даных», вибрати базу даних «Sample», далі розділ «Таблицы», таблицю «works_no», 

натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню послідовно вибрати команди 

«Создать сценарий для таблицы» - «Используя Select» - «Новое окно редактора 

запросов». 

1.1.6. У вікні «Редактора запросов» за допомогою операторів «Select», «Where» 

та «OR» підготувати та виконати запит за масивами раніше зазначеної таблиці, так як 

це наведено на рис.7. Натиснути на кнопку ««Выполнить», по закінченню переглянути 

результати. 
 

1.1.7. Виконати запит за масивами таблиці «works_no» бази даних «Sample» з 

метою усунення дублікатів інформації, використовуючи опцію «DISTINCT» (рис.8). 

Для цього у вікні редактора запитів набрати необхідні команди на натиснути кнопку 

«Выполнить», далі переглянути результати. 

 

Рис.5. Вміст команд оператора «Select» 

 

Рис.6. Вміст оператора «Select» та оператора «where» 

 

Рис.7. Виконання запиту за допомогою оператора «OR» 



 

1.1.8. Виконати запит за масивами таблиці «employee» бази даних «Sample», 

використовуючи оператори «OR» та «AND», натиснути на кнопку «Выполнить», далі 

переглянути результати (рис. 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Виконання запиту з опцією «DISTINCT» 

 

Рис.9. Виконання запиту за допомогою оператора «OR» та «AND» переглянути 

результати 

1.1.11. Виконати запит за масивами таблиці «employee» бази даних «Sample», 

використовуючи оператор «NOT», натиснути на кнопку «Выполнить» далі 

переглянути результати (рис.10). 

 

Рис.10. Виконання запиту за допомогою оператора «NOT» 

1.1.12. Виконати запит за масивами таблиці «employee» бази даних «Sample», 

використовуючи оператор «IN» для пошуку декілька даних (рис.11). 

 

Рис.11. Виконання запиту за допомогою оператора «IN» 

1.1.13. Виконати запит за масивами таблиці «project» бази даних «projects», 

використовуючи оператор «BETWEEN» (рис.12). 

 



 

 

 

 

Рис.12. Виконання запиту за допомогою оператора «BETWEEN» 

1.2. Виконання простих запитів за допомогою програмного забезпечення 

«sqlcmd.exe» 

Виконання простих запитів за допомогою програмного забезпечення «sqlcmd.exe» 

може бути здійснено наступним чином: 

Безпосередньо командами програми «sqlcmd.exe». Запуском програмних скриптів 

(файлів), які попередньо створюються за допомогою мови Transact - SQL та програми 

«Блокнот» операційної системи Windows. 

В цьому розділі наведені приклади виконання простих запитів з використанням 

програмних скриптів (файлів). 

1.2.1. Виконати запуск командного вікна операційної системи (ОС) Windows. Для 

цього на панелі задач ОС Windows натиснути кнопку «Пуск» - «Все программы»,  

вибрати групу програм «Стандартные», далі «Командная строка» (рис.13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Запуск вікна командного рядку ОС Windows  

 

1.2.2. На логічному диску «С» сервера операційної  системи Windows створити робочу 

папку «sql_scripts» для розміщення спеціалізованих файлів з текстами програм (рис 

14). 

Рис.14. Розміщення папки «sql_scripts» на диску «D» 



1.2.3. Створити за допомогою мови Transact - SQL та програми «Блокнот» 

операційної системи Windows програмні файли, що мають назву «SQLQueryl.sql- 

SQLQuery13.sql». Вміст зазначених файлів повинен відповідати структури програм 

приведених у попередніх роботах (рис.15). 

 
 

Рис.15. Перелік програмних файлів для виконання запитів 

1.2.3. Виконати послідовно запуск програмних файлів п.1.2.3., використовуючи 

наступний синтаксис програми «sqlcmd.exe»: 

sqlcmd.exe - S <назва сервера БД\назва екземпляра СКБД - U sa - P (password) - і 

<адреса розміщення файлів>, де: 

-S - зазначає екземпляр SQL Server, до якого виконується підключення; 

-U - зазначає ім’я входу до екземпляра; 

-Р - зазначає пароль для з’єднання з екземпляром; 

-і - зазначає файл, який містіть пакет инструкций або процедур SQL. 

1.2.4. Переглянути результати виконання запитів за допомогою програми 

«sqlcmd.exe» та програмних файлів. На рис16 приведений приклад виконання одного 

із таких запитів.  

  



 
Рис.16. Виконання простого запиту з використанням програми «sqlcmd.exe» 2.  

 

 

Перевірити результати робіт. Оформить матеріали лабораторної роботи та надати їх 

для захисту викладачу. 


