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УРОК 29-30 

Тема: «Використання функцій у запитах види та застосування підзапитів. Засоби 

керування доступом до бази даних. Загальні правила для забезпечення зв’язку 

таблиць в базі даних» 

Мета:  

• Опанувати інструкції для створення та модифікації запитів та підзапитів в 

сервісі Microsoft SQL Server  

• Сформувати в учнів уяву про основні команди та атрибути мови програмування 

для забезпечення зв’язку між таблицями 

• Вивчити порядок складання інструкцій мови SQL 

• Виховати інформаційно освічену і компетентну особистість,  зацікавленість до 

обраної професії 

 

Створення бази та таблиць даних за допомогою графічного програмного 

забезпечення MS SQL Server. 

 

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

«sа» та відповідного паролю (рис.1). 

 

 

Рис.1. Вид вікна підключення до сервера БД  

 

 

2. У вікні програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» 

активізувати розділ «Бази даних» та натиснути на праву кнопку миші (рис.2). 



 

 
Рис. 4. Вид структури створеної бази даних «Банк» 

 

Рис. 2. Вид вікна створення бази даних  

 

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

«Банк», 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 бази даних «Банк» 

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.5. Вікно створення таблиці бази даних «Банк» 

5. Активізувати розділ бази даних «Таблицы», натиснути на праву кнопку 

миші, у контекстному меню вибрати «Создать таблицу» (рис.5).

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

та визначити необхідність наявності в рядках параметра «Null» (рис.6). 

 

 

Рис.6. Вікно введення параметрів таблиці бази даних  

 

7. 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 

«Клиенты» (рис.7). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Для цього послідовно активізувати кожну таблицю, натиснути на праву кнопку миші, 

у контекстному меню вибрати «Проект», далі активізувати рядок таблиці, для якого 

буде призначений первинний ключ та натиснути на кнопку з зображення ключа. 

(рис.8) 

 

Рис.8. Приклад встановлення первинного ключа таблиці бази даних 

«Клиенты» 

11. Остаточно переглянути створені таблиці бази даних банківської установи (рис.9). 

 

Рис.9. Перелік таблиць бази даних «Банк» 

 

Рис.7. Вікно назви таблиці бази даних «Клиенты» 

8. Переглянути результати створення таблиці бази даних, для цього активізувати розділ 

бази даних «Таблицы», та впевнитися у наявності таблиці «Клиенты». 

9. Виконати створення інших таблиць бази даних (Валюта, Вид_вкладу, Вид_кредиту, 

Вклади, Кредити) відповідно до порядку визначеному в пп.5-7., після чого перевірити 

результати. 

10. Додати обмеження цілісності в таблиці, що були створені, шляхом призначення 

первинних ключів у відповідні поля таблиць «Клієнти», «Валюта», «Вид_вкладу», 

«Вид_кредиту». 



 

Примітка: Назва таблиць та атрибутів стовпчиків задається мовою програмного 

забезпечення MS SQL Server Express RU. 

12. Виконати побудову ER діаграми (схему бази даних «Банк»), для цього у вікні 

«Среда Microsoft SQL Server Management Studio» активізувати базу даних «Банк», далі 

«Диаграмы базы данных», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному меню 

вибрати «Создать диаграмму базы данных» (рис. 12). 

 

 

Рис.12. Порядок створення схеми бази даних «Банк» 

13. У вікні, що з’явиться переглянути перелік таблиць бази даних «Банк», активізувати 

таблицю «Валюта», далі натиснути та кнопку «Добавить» (рис.13). 

 

Рис.13. Додавання таблиць в схему бази даних «Банк» 

14. Виконати послідовно дії, що зазначені для решти таблиць бази даних «Банк», після чого 

остаточно перевірити результати 



 

 

 

15. Виконати встановлення зв'язку між таблицею «Клиенты» та таблицею «Вклады», 

для цього активізувати рядок «н_клиента» таблиці «Клиенты», далі утримуючи ліву 

кнопку миші активізувати рядок «ид_клиента» таблиці «Вклады». У вікні, що 

з’явиться (рис.15) переглянути ім’я зв’язку «Вклады_Клиенты», в разі необхідності 

змінити його назву, після чого натиснути «ОК». 

 

створення схеми бази (рис.14). 

 

Рис.14. Вид схеми бази даних «Банк» 

 

Рис.15. Вид вікна зв’язку бази даних «Банк» 

16. Виконати налаштування параметрів у вікні «Связь по внешнему ключу»(рис 16). 

Для цього активізувати розділ «Спецификация INSERT и UPDATE», далі рядок 

«Правило обновления» та замість параметра «Нет действия» встановити значення 

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



 

 

Рис.16. Вид вікна «Связь по внешнему ключу» бази даних «Банк» 

 

Рис.17. Налаштування типу зв’язку бази даних «Банк» 

18. Переглянути результати встановлення зв’язку за допомогою «Диаграммы бази 

данных» (рис.18). 

 

Рис.18. Вид вікна зв’язку між таблицями «Клиенты» та «Вклады» 



 

 

3.3.19. Здійснити встановлення зв’язку та його налаштування для решти таблиць 

бази даних «Банк» згідно з порядком, визначеним в пп. 16-17., після чого переглянути 

результати робіт (рис.19) 

 

Рис.19. Вид вікна зв’язку між всіма таблицями бази даних «Банк» 

 

Домашнє завдання: 

1) Оформити конспект уроку 

 



 

 

 

 


