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УРОК 25-26 

Лабораторно-практична робота № 6 

ТЕМА: «Виконання запитів щодо групування та сортування даних, обчислення даних 

за допомогою вбудованих функцій» 
 

МЕТА:  

- опанувати інструменти виконання запитів щодо групування та сортування даних, 

обчислення даних за допомогою вбудованих функцій MS SQL Server  

- розвити навички роботи з інструментами маніпулювання даними в запитах 

- 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: 

 

2.1. Виконати підключення до сервера бази даних за допомогою облікового 

запису «sа» та відповідного паролю. 

2.2. У вікні програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management 

Studio» активізувати розділ «Бази даних», вибрати базу даних «Semple», далі розділ 

«Таблицы», таблицю «works_on», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному 

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

Select» - «Новое окно редактора запросов». 

2.3. У вікні редактора запитів створити за допомогою операторів «select» та 

«group by» запит щодо групування даних рис.17, натиснути на кнопку «Выполнить», 

перевірити результати, що будуть отримані. 

 
 

Рис.17. Виконання запиту з використанням оператора «group by» 

2.4. Виконати запит щодо сортування даних в таблиці «employee». Для цього у 

вікні «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» активізувати розділ «Бази 

даних», вибрати базу даних «Semple», далі розділ «Таблицы», таблицю «employee» 

натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню послідовно вибрати команди 
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«Создать сценарий для таблицы» - «Используя Select» - «Новое окно редактора 

запросов». 

2.5. У вікні редактора запитів створити за допомогою операторів «select» та 

«order by» запит щодо групування даних рис.18, натиснути на кнопку «Выполнить», 

перевірити результати, що будуть отримані 
 

 

 

Рис.18. Виконання запиту з використанням оператора «order by» 
2.6. Виконати запит за масивами таблиці «employee» бази даних «Sample» з 

використанням вбудованої функції «MIN», яка визначає мінімальні значення номера 

співробітника «emp_no». Для цього у вікні редактора набрати необхідні команди та 

натиснути на кнопку «Выполнить» (рис. 19), переглянути результати виконання 

запиту. 
 

 

 

 

 

Рис.19. Виконання запиту з використанням функції «MIN» 

2.7. Виконати підрахунок підсумку значень стовпця таблиці «project» бази даних 

«projects» з використанням вбудованої функції «SUM». Для цього у вікні редактора 

набрати необхідні команди та натиснути на кнопку «Выполнить» (рис.20), 

переглянути результати виконання запиту. 
 

 



 

Рис.20. Виконання запиту з використанням функції «SUM» 

2.8. Виконати підрахунок середнього значення стовпця таблиці «project» бази даних 

«projects» з використанням вбудованої функції «AVG». Для цього у вікні редактора 

набрати необхідні команди та натиснути на кнопку «Выполнить» (рис.21), 

переглянути результати виконання запиту. 
 

 

 

Рис.21. Виконання запиту з використанням функції «AVG»  

Запити з використанням інших вбудованих функції MS SQL Server виконуютъся 

аналогічно. У подальшому під час розгляду інших тем занять буде наведені приклади 

їх застосування. 

 

3. Виконання богатотабличних запитів щодо відбору даних 

3.1. Виконати підключення до сервера бази даних за допомогою облікового 

запису «sa» та відповідного паролю. 
3.2. У вікні програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management 

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

«employee» натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню послідовно 

вибрати команди «Создать сценарий для таблицы» - «Используя Select» - «Новое окно 

редактора запросов». 

3.3 Створити богатотабличний запит за масивами таблиць «employee» та «department» 

бази даних «Sample», використовуючи оператори «select» та «where». Після 



виконання запиту переглянути результати. рис.22. 

 
 

 

Рис.22. Виконання запита за масивами таблиць «employee» та «department»  

 

3.4. Виконати багато табличний запит за масивами таблиць «employee» та 

«department» бази даних «Sample», використовуючи оператор «In» (рис.23). 

 
 

Рис.23. Запит за масивами таблиць «employee» та «department» та оператор «In» 

 

3.5. У вікні «Новое окно редактора запросов» виконати багатотабличний запит за 

масивами таблиць «employee», «works_on» бази даних «Sample» та таблиці «project» 

бази даних «Projects», використовуючи оператор «In» (рис.24). 

 



 
Рис.24. Запит за масивами таблиць «employee», «works_on» та «project»  

 

Враховуючи те, що таблиці «employee» та «works_on» належать до бази даних 

«Sample», а таблиця «project» до бази даних «Projects», при створені запита необхідно 

використовувати повний синтаксис оператора «from» із зазначенням імені бази та її 

схеми, наприклад: [proj ects].[dbo].[proj ect], де: 

- [projects] - ім’я бази даних; 

- [dbo] - ім’я схеми бази даних; 

- [project] - ім’я таблиці бази даних. 

 

3.6. У вікні «Новое окно редактора запросов» виконати багатотабличний запит за 

масивами таблиць «employee», «department» бази даних «Sample», використовуючи 

оператор «Inner Join» з метою виконання з’єднання даних зазначених таблиць. 

Переглянути результати (рис.25). 

 
 

Рис.25. Запит за масивами таблиць з використанням оператора «Inner Join»  

3.7. Виконати запит за масивами таблиці «works_on» бази даних «Sample» та масивами 

таблиці «project» бази даних «Projects», використовуючи оператор «Join». Переглянути 

результати (рис.26). При виконанні запита необхідно використовувати повний 

синтаксис операторів. 



 

 

Рис.26. Запит за масивами таблиць баз даних «Sample» та «Projects» з використанням 

оператора «Join» 

3.8. Виконати запит за масивами трьох таблиць «works_on», «employee», 

«department» бази даних «Sample» з використанням оператора «Join» та логічного 

оператора «And». Переглянути результати (рис.27). 

 

Рис.27. Запит за масивами таблиць «works_on», «employee», «department» бази даних 

«Sample» та операторів «Join», «And» 

3.9. Виконати зовнішній запит за масивами таблиць «employee_enh» та «department» 

бази даних «Sample» з метою отримання всіх даних стовпців, які присутні в таблицях. 

Переглянути результати (рис.28). 

 



 

Рис.28. Запит за масивами таблиць «employee_enh» та «department» бази даних 

«Sample» для отримання додаткових даних. 

 

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

1. Створити за допомогою редактора запитів SQL Management Studio 

чотири таблиці, приклад яких наведено на рис. 

 
 

 

2. Виконати завантаження даних в таблиці (необхідно завантажити до трьох рядків) 

3. Виконати запит за масивами таблиці works_on з метою отримання всіх записів. 

4. Отримати за допомогою запиту номера службовців, які працюють над проектом 

«Р2» та мають номер менш 10000. Задачу необхідно вирішити за допомогою двох 

різних операторів select. 

5. Отримати номера службовців, які мають посади (Analyst або Manager) та працюють 

на проектом «Р1» 
 


