
Дата: 30.09.2021, 05.10.2021 

Група: 23 

Предмет: Мова SQL 

 

УРОК 19-22 

Лабораторно-практична робота № 4 

ТЕМА: «Робота з таблицями» 

 

МЕТА:  

- опанувати інструменти створення таблиць MS SQL Server  

- розвити навички роботи з інструментами маніпулювання даними в таблицях 

- відпрацювати команди програмної утиліти «sqlcmd.exe» MS SQL Server щодо 

здійснення операцій зі створення компонентів бази даних за допомогою 

командного рядку операційної системи Windows 

- 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: 

 

1. Створення екземпляра, користувачів та таблиць бази даних, виконання 

змін структури таблиць. 

1.1. Створення екземпляра бази даних за допомогою графічного інтерфейсу MS 

SQL Server 2008 R2 

Виконання технологічних операцій із створення бази даних буде виконуватися за 

допомогою графічного інтерфейсу MS SQL Server 2008 R2. 

1.1.1. Виконати підключення до сервера бази даних за допомогою облікового запису 

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

 Рис.1. Вид вікна підключення до сервера БД  

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

Studio» активізувати розділ «Бази даних» та натиснути на праву кнопку миші (рис.2). 
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Рис.2. Вид вікна створення бази даних  

1.1.3. Натиснути «Создать базу даних» та у вікні, що з’явиться, записати ім’я бази 

даних, наприклад «Sample», переглянути параметри, що встановлені за замовченням, а 

також назви та адреси файлів бази даних в рядках таблиці (рис.3). та натиснути «ОК». 

 

Рис.3. Вид вікна назви бази даних 

1.1.4. Переглянути результати щодо створення бази даних, далі активізувати її ім’я, 

два рази натиснути на ліву кнопку миші та перевірити структуру компонентів бази 

(рис.4). 

 

Рис.4. Вид структури створеної бази даних  

1.2. Створення користувача бази даних та призначення йому відповідних  

повноважень. 



 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Активізувати розділ «Безопасность» бази даних «Sample», яка була створена у 

п.1.1.3., далі каталог «Пользователи», натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати «Создать пользователя» (рис.5). 

 

Рис.5. Вікно створення користувача бази даних «sample» 

1.2.2. У вікні «Пользователь базы данных - Создать» заповнити рядок «Имя 

пользователя», внести ім’я користувача, наприклад «sql_user», за допомогою кнопки 

вибору, задати «Имя входа», після чого натиснути «ОК». 

1.2.3. Переглянути результати створення користувача бази даних. В разі успішного 

створення користувача, його ім’я з’явиться серед користувачів бази даних (рис.7). 

 

Рис.7. Вікно створення користувача бази даних «sample» 



1.2.4. Активізувати користувача бази даних, який був створений в п.1.2.2., натиснути 

на праву кнопку, в контекстному меню вибрати команду «Свойства». У вікні 

«Пользователь базы данных - Создать» переглянути таблицю «Членство в роли базы 

данных» вибрати роль «db_owner», далі натиснути «ОК» (рис.8). 

 

Рис.8. Вікно надання повноважень користувачу бази даних «sample» 

1.2.5. Перевірити результати надання повноважень «db_owner» користувачу бази 

даних «sample». Для цього активізувати розділ «Роли» - «Роли бази даних», вибрати 

роль «db_owner», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати 

«Свойства». Переглянути на правої стороні вікна таблицю «Члены этой роли» та 

перевірити наявність облікового запису користувача, що був створений (рис.9) 

 

Рис.9. Вікно перевірки наявності повноважень користувача бази даних 1.3. Створення 

таблиць бази даних, виконання змін структури таблиць за допомогою графічного 

інтерфейсу MS SQL Server. 

1.3.1. Активізувати розділ бази даних «Таблицы», натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати «Создать таблицу» (рис.10). 

 

Рис.10. Вікно створення таблиці бази даних  



1.3.2. У вікні, що з’явиться, ввести назви стовпчиків таблиці, назначити типи даних та 

визначити необхідність наявності в рядках параметра «Null» (рис.11). 

 

Рис.11. Вікно введення параметрів таблиці бази даних 

1.3.3. По закінчення введення відомостей щодо назви стовпчиків та типів даних, 

натиснути на значок «Сохранить» - (значок дискета), та у вікні, що з’явиться, ввести 

назву таблиці, наприклад «department» (рис.12). 

 

Рис.12. Вікно назви таблиці бази даних 1.3.4. Переглянути результати створення 

таблиці бази даних, для цього активізувати таблицю, що була створена, натиснути на 

праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати «Свойства». У вікні, що з’явиться 

переглянути властивості таблиці (рис.13). 

 

Рис.13. Вікно властивостей таблиці бази даних 

1.3.5. Надати права доступу користувачу «sql_user» щодо роботи з таблицею бази 

даних, яка створена. Для цього у вікні властивостей таблиці бази даних «department» 

активізувати розділ «Разрешение», на правій половині вікна натиснути на кнопку 

«Найти», у вікні, що з’явиться, вибрати користувача «sql_user», далі «ОК», перевірити 



його появу в полі таблиці «Пользователи или роли». Перевірити розділи таблиці 

«Разрешение для sql_user» та відмітити необхідні права користувачу в стовпчику 

«Предоставить», далі натиснути «ОК» (рис.14). 

 

Рис.14. Вікно призначення прав користувачу для роботи з таблицею базиданих 
 

1.3.6. Виконати змі ни щодо структури таблиці «department» бази даних «sample» 

шляхом додавання нового стовпчика. Для цього активізувати зазначену таблицю, 

натиснути на праву кнопку миші, в контекстному меню 

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Вікно щодо виконання змін в таблиці бази даних вибрати «Проект» (рис.15). 

 

1.3.7. На правій половині вікна «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» 

переглянути структуру таблиці «department», записати нове ім’я стовпчика та вибрати 

тип даних, визначити необхідність наявності параметра «Null» в стовпчику таблиці, 

після цього виконати збереження введеної інформації (рис.16). 
 



 

Рис.16. Вікно змін структури таблиці бази даних 

1.3.8. В окремих випадках, коли параметри MS SQL Server не налаштовані для 

здійснення змін в структурі бази даних, виникає помилка, що не дозволяє виконувати 

такі дії. Для усунення цієї помилки необхідно у вікні «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio» активізувати команди «Сервис»-«Параметры». У вікні 

«Параметры» активізувати «Конструкторы» - «Конструкторы таблиц и баз данных», 

зняти позначку «Запретить сохранения изменений, требующих повторного создания 

таблицы», далі натиснути «ОК» (рис.17). 

 

Рис.17. Вікно налаштування параметрів MS SQL Server  

1.3.9. Для видалення стовпчика таблиці бази даних, активізувати таблицю бази, 

натиснути на праву кнопку миші, в контекстному меню вибрати «Проект». На правій 

половині вікна вибрати необхідне ім’я стовпчика, натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати команду «Удалить столбец», виконати збереження 

інформації, далі переглянути результати видалення (рис.18). 

 



 

1.3.10. Виконати видалення таблиці бази даних «department», для цього у вікні 

«Среда Microsoft SQL Server Management Studio» активізувати зазначену таблицю бази 

даних «sample», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати 

«Удалить». У вікні «Удаление объекта», що з’явиться на правій половині вікна «Среда 

Microsoft SQL Server Management Studio» переглянути відомості про таблицю, далі 

натиснути «ОК». 

 

Рис.19. Вікно видалення таблиці бази даних  

2. Виконання операцій зі створення структурних компонентів СКБД за 

допомогою програми «sqlcmd.exe» MS SQL Server. 

2.1. Виконання операцій із створення та зміни структури бази даних 

2.1.1. Запустити вікно командного рядку операційної системи (ОС) Windows. Для 

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

«Стандартные» - «Командная строка» (рис.20). Переглянути результати виконання 

команд (рис.21). 

 

Рис.20 Запуск вікна командного рядку ОС Windows 

 



 

 

Рис.21. Вид вікна командного рядку ОС Windows 

2.1.2. У вікні командного рядку набрати команду MS SQL Server«sqlcmd.exe» та 

натиснути на «Enter». В рядку, який має значення «1>» набрати команду для з’єднання 

з екземпляром сервера бази даних (рис.22): «:connect Win8Test\Test -U sa», де: 

«:connect - команда з’єднання з сервером бази даних»; 

«Win8Test» - назва сервера бази даних; 

«Test» - ім’я екземпляра СКБД; 

-«U»- опція визначає обліковий запис користувача, який здійснює під’єднання; 

«sa» - обліковий запис користувача, який має права адміністратора СКБД. 

 

Рис.22. Вікно запуску команди «sqlcmd.exe» 

2.1.3. Ввести пароль для з’єднання до екземпляра бази даних та перевірити стан 

під’єднання до СКБД MS SQL Server 2008 R2. В разі нормального під’єднання до 

екземпляра СКБД з’явиться повідомлення наступного змісту «Sqlcmd:

 установлено соединение с сервером 

“Wm8Test\Test”» (рис.23). 

 

Рис.23. Вікно під’єднання до екземпляра СКБД 2.1.4. У рядку, що має позначення 

«1>» ввести команди, що наведені на рис.24.» 

 



 

Рис.24. Команди створення бази даних «samplel» 

2.1.5. Переглянути в рядках команди «sqlcmd.exe» оператори створення бази даних 

«samplel». Опція «USE» змінює контекст бази на контекст бази «Samle», опція «GO» 

інформує SQL Server про закінчення пакета інструкцій. 

2.1.6. Запустити програмну компоненту сервера «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio» та у вікні, що з’явиться, переглянути результати створення бази 

даних «samplel», параметри якої встановлені за замовченням згідно п. 2.1.4. (рис.25). 

 

Рис.25. Перевірка результатів створення бази даних «samplel» 

2.1.7. Виконати створення бази даних «projects» з явним зазначенням назви файлів 

даних та їх розмірів. Для цього у вікні командного рядку ОС Windows запустити на 

виконання програму «sqlcmd.exe», виконати під’єднання до екземпляра СКБД, в 

рядках вікна набрати команди, що зазначені на рис.26., по закінченню натиснути 

клавішу «Enter». 

 

Рис.25. Перевірка результатів створення бази даних «samplel» 

2.1.8. Запустити програмну компоненту сервера «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio» та у вікні, що з’явиться, переглянути результати створення бази 

даних «projects», (рис.26). 



 

 

Рис.26. Перевірка результатів створення бази даних «projects» 

2.1.9. Виконати зміни існуючої базі даних шляхом додавання нового файла до бази 

даних «projects». Для цього запустити вікно командного рядка ОС Windows, набрати 

програму «sqlcmd.exe», виконати під’єднання до екземпляра СКБД та у рядках 

програми «sqlcmd.exe» набрати команди, що зазначені на рис.27, по закінченню 

натиснути клавішу «Enter». 

 

2.1.10. Виконати видалення бази даних «sample1» шляхом виконання команд 

наведених на рис 28. Запустити програмне забезпечення «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio» та перевірити результати видалення бази даних. 

 

Рис.28. Вікно з операторами видалення бази даних «sample1» 

2.2. Створення таблиць бази даних, виконання змін структури таблиць за 

допомогою програми «sqlcmd.exe» 

2.2.1. Запустити програму «sqlcmd.exe», виконати під’єднання до екземпляра СКБД. у 

рядках програми «sqlcmd.exe» набрати команди, що зазначені на рис.29. 



 

 

Рис.28. Вікно створення таблиці бази даних «projects» 

2.2.2. Переглянути результати створення таблиці бази даних «projects» за допомогою 

вікна «Среда Microsoft SQL Server Management Studio». Для цього активізувати базу 

даних «projects», відкрити каталог «Таблицы», перевірити наявність таблиці «project» 

та її властивості (назву та реквізити стовпчиків в розділі «Столбцы») рис.29. 

 

Рис.29. Вид таблиці бази даних «projects» 

2.2.3. Виконати зміну структури таблиці «project» бази даних за допомогою програми 

«sqlcmd.exe» шляхом додавання додаткового стовпчика, який має назву 

«telephone_no». Для цього у вікні зазначеної програми набрати команди, що приведені 

на рис.30, по закінченню натиснути клавішу «Enter». Переглянути результати 

виконання команд за допомогою вікна програми «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio». 

 

Рис.30. Додавання стовпця до структури таблиці бази даних «projects» 2.2.4. Виконати 

видалення стовпця таблиці «project», використовуючи команди приведені на рис.31. 

 

Рис.31. Видалення стовпця таблиці бази даних «projects» 



 

2.2.5. Виконати зміну властивостей стовпчика «project_name» таблиці «project» як це 

приведено на рис.32. Команди програми «sqlcmd.exe» змінюють розмір типа даних та 

дозволяє вставляти в рядки стовпчика нулеві значення. 

 

Рис.32. Зміна властивостей стовпця таблиці бази даних «projects» 

2.3. Створення користувача бази даних та надання йому відповідних 

повноважень за допомогою програми «sqlcmd.exe» 

2.3.1. У вікні командного рядку ОС Windows запустити на виконання програму 

«sqlcmd.exe», виконати під’єднання до екземпляра СКБД, за допомогою команд мови 

Transact - SQL створити ім’я входу для користувача бази даних «Sample», який має 

обліковий запис «pit» (рис. 33) 

 

Рис.33. Створення імені входу «pit» для користувача бази даних 2.3.2. У вікні 

програми «sqlcmd.exe» записати базу даних, з якої буде працювати її користувач, 

наприклад, «Sample», далі використовуючи оператор «create user», створити 

користувача з обліковим записом «ttt». Що має ім’я входу «pit» (рис.34) 

 

Рис.34. Створення користувача «ttt» бази даних «Sample» Примітка. Під час 

створення користувача бази даних дозволяється використовувати для нього однакове 

ім ’я входу та обліковий запис. 

2.3.3. Надати повноваження, а саме роль бази «db_owner», користувачу «ttt». 

Зазначена роль задається в програмі «sqlcmd.exe» за допомогою системної процедури 

СКБД «sp_addrolemember». Сценарій програмного коду щодо надання роли 

користувачу «ttt» бази даних «Sample» приведений на рис 35. 

 



 

 

Рис.35. Надання користувачу «ttt» бази даних «Sample» роли «db_owner» 

2.3.4. Переглянути результати створення користувача та надання йому повноважень за 

допомогою вікна «Среда Microsoft SQL Server Management Studio». Для цього 

відкрити зазначене вікно, активізувати базу даних «Sample, далі «Безопасность» - 

«Пользователи». Активізувати користувача «ttt», натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати «Свойства». У вікні «Пользователь базы данных - ttt» 

переглянути відомості про користувача, після чого натиснути «ОК» (рис.36). 

 

Рис.36. Вікно властивостей користувача «ttt» бази даних «Sample» 

3. Виконання операцій з маніпулювання табличними даними за допомогою 

середи MS SQL Server. 

3.1. Виконання операцій з маніпулювання даними за допомогою графічної 

середи програмного забезпечення MS SQL Server 

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

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

«Таблицы», активізувати таблицю «project», яка за замовченням має схему «dbo». 

3.1.2. Натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати «Создать 

сценарий для таблицы» - «Используя Insert» - «Новое окно редактора запросов». 

 



 

 

Рис.37. Вікно виклику редактора запитів 

3.1.3. У вікні редактора запитів виконати занесення даних за допомогою оператора 

«Insert», в розділ «values» ввести відомості (‘p1’, ‘Apollo’, ‘120000’) так, як показано 

на рис.38. 

 

Рис.38. Занесення даних в таблицю «project» 

3.1.4. Натиснути кнопку «Выполнить» на панелі інструментів «Среда Microsoft SQL 

Server Management Studio» та переглянути результати виконання команд оператора 

«Insert». У разі успішного занесення даних, у вікні «Сообщения» з’явиться 

повідомлення про завантаження даних в таблицю «project». 

3.1.5. Виконати модифікацію даних в таблиці «project» бази даних «projects». Для 

цього у вікні «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» активізувати таблицю 

«project», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати команду 

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

запросов» рис.39. 



 

 

Рис.39. Виклик команди «Update» 

3.1.6. У вікні редактора запитів модифікувати дані у рядках позначених параметрами 

«set» та «where», а саме, модифікувати ім’я проекту «Apollo» на «Domingo» стовпчика 

«project_name» рис.40. 

 

Рис.40. Модифікація даних в таблиці «projecbm допомогою оператора «update» 

3.1.7. Натиснути кнопку «Выполнить» на панелі інструментів вікна «Среда Microsoft 

SQL Server Management Studio» та переглянути результати виконання команд 

оператора «Update». У разі успішного виконання операцій з модифікації даних, у вікні 

«Сообщения» будуть відсутні помилки, а данні будуть модифіковані. 

3.1.8. Виконати видалення даних з таблиці «project» бази даних «projects». Для цього у 

вікні «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» активізувати таблицю «project», 

натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати команду «Создать 

сценарий для таблицы» - «Используя - Delete» - «Новое окно редактора запросов» 

рис.41. 

 



 

 

Рис.41. Виклик команди «Delete» 

3.1.9. У вікні редактора запитів виконати зміни в рядках програмного скрипта, задати 

умови видалення в стовпчику «project_name», після чого натиснути на кнопку 

«Выполнить» на панелі інструментів вікна «Среда Microsoft SQL Server Management 

Studio». 

3.1.10. Переглянути результати виконання команд оператора «Delete» у вікні 

«Сообщения» (рис.42). 

 

Рис.42. Команда видалення даних «Delete» 

3.2. Виконання операцій з маніпулювання даними за допомогою програмного 

забезпечення «sqlcmd.exe» MS SQL Server 

3.2.1. У вікні командного рядку ОС Windows запустити на виконання програму 

«sqlcmd.exe», виконати під’єднання до екземпляра СКБД, за допомогою команд мови 

Transact - SQL (оператора INSERT) виконати додавання відомостей до таблиці 

«department», як це наведено на рис.43. 

 



 

Рис.43. Команда «Insert» щодо додавання даних в таблицю «department»  

3.2.2. Запустити програмне забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management 

Studio» та у вікні, що з’явиться активізувати базу даних «Sample», далі «Таблицы» 

вибрати таблицю «department», натиснути праву кнопку миші, у контекстному меню 

вибрати команду «Выбрать первые 10000 строк», на правій половині вікна 

переглянути результати виконання команди «INSERT» (рис.44). 

 

Рис.44. Результати виконання команди додавання даних в таблицю«department» 

3.2.3. За допомогою команд мови Transact - SQL (оператора UPDATE) виконати 

оновлення відомостей в таблиці «department» бази даних «Sample», як це наведено на 

рис.45. 

 

Рис.45. Виконання оновлення даних в таблиці «department» 

3.2.4. Запустити програмне забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management 

Studio» та у вікні, що з’явиться активізувати базу даних «Sample», далі «Таблицы» 

вибрати таблицю «department», натиснути праву кнопку миші, у контекстному меню 

вибрати команду «Выбрать первые 10000 строк», на правій половині вікна 

переглянути результати виконання команди «UPDATE». 

3.2.5. За допомогою команд мови Transact - SQL (оператора DELETE) виконати 

видалення відомостей з таблиці «department» бази даних «Sample», як це наведено на 

рис.46. 

 

Рис.46. Виконання видалення даних з таблиці «department» 



 

3.2.6. Запустити програмне забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management 

Studio» та у вікні, що з’явиться активізувати базу даних «Sample», далі «Таблицы» 

вибрати таблицю «department», натиснути праву кнопку миші, у контекстному меню 

вибрати команду «Выбрать первые 10000 строк», на правій половині вікна 

переглянути результати виконання команди «DELETE». 

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

1. Створити базу даних test 

2. Створити, в зазначеної бази наступні таблиці, які визначені нижчі з наступними 

стовпчиками (типи даних визначити самостійно): 

 

3. Виконати вставку даних в таблиці за допомогою оператора «Insert» (не меньше 

трьох (3- х рядків). 

4. За допомогою оператора «Update» виконати оновлення даних у таблиці , що має 

назву «Project» (по закінченню переглянути результати). 

5. Використовуючи оператор «Delete», здійснити видалення одного рядку у 

таблиці «Employee». 

6. Виконати операції, що зазначені у п.1-5 за допомогою програми «sqlcmd.exe», 

7. Перевірити результати робіт. Оформить матеріали лабораторної роботи та 

надати їх для захисту викладачу. 


