
Дата: 25.10.2021  

Група: 23 

Предмет: Мова SQL 

 

УРОК 33-34 

Лабораторно-практична робота № 9 

ТЕМА: «Злиття даних» 

 

МЕТА:  

- опанувати інструменти із завантаження, модифікації та вибірки даних бази за 

допомогою програмного забезпечення MS SQL Server 

- розвити навички роботи з завантаження та модифікації даних у таблицях бази 

- відпрацювати команди з роботи з масивами та багатотабличних запитів для 

вибірки 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 

об’єктів– 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної 

роботи та дату 

ХІД РОБОТИ: 

1.1. Практичні роботи щодо завантаження таблиць бази даних. 

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 базу даних «Банк», 

далі «Таблицы», активізувати таблицю «Клиенты». 

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

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

(рис.2). 

 

Рис.1. Вид вікна підключення до сервера БД 
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У разі успішного занесення даних, у вікні «Сообщения» з’явиться повідомлення про 

завантаження даних в таблицю «Клиенты». 

1.1.6. Виконати занесення даних в таблицю «Валюта» бази даних «Банк», 

відповідно до порядку зазначеному в п.п.1.3-1.5. (рис.4). 

 

Рис.2. Вікно виклику редактора запитів 1.1.4. У вікні редактора запитів виконати 

занесення даних за допомогою оператора «Insert», в таблицю «Клиенты» так, як 

показано на рис.3. 

 

Рис.3. Занесення даних в таблицю «Клиенты» 

Примітка. Для подальшого введення даних в таблицю «Клиенты» необхідно 

використовувати програмний скрипт «SQLQuery_Клиент.sql», розміщений за адресою 

«D:\Script» на сервері бази даних. 

1.1.5. Переглянути данні, що були введені та натиснути кнопку «Выполнить» на 

панелі інструментів «Среда Microsoft SQL Server Management Studio», далі перевірити 

результати виконання команд оператора «Insert». 

 

Рис.4. Занесення даних в таблицю «Валюта» 



 

Примітка. Для подальшого введення даних в таблицю «Валюта» необхідно 

використовувати програмний скрипт «SQLQuery_Валют.sql», розміщений за адресою 

«D:\Script» на сервері бази даних. 

1.1.7. Виконати занесення даних в таблицю «Вид_вклада» бази даних 

 

Примітка. Для подальшого введення даних в таблицю «Вид_вклада» необхідно 

використовувати програмний скрипт «SQLQuery_Видвклад.sql», розміщений за 

адресою «D:\Script» на сервері бази даних. 

1.1.8. Виконати занесення даних в таблицю «Вид_кредита» бази даних «Банк», 

відповідно до порядку зазначеному в п.п.1.3-1.5. (рис.6.) 

 

«Банк», відповідно до порядку зазначеному в п.п.1.3-1.5. (рис.5). 

 

Рис.5. Занесення даних в таблицю «Вид_вклада» 

Рис.6. Занесення даних в таблицю «Вид_вклада» 

Примітка. Для подальшого введення даних в таблицю «Вид_вклада» необхідно 

використовувати програмний скрипт «SQLQuery_Видкредит.sql», розміщений за 

адресою «D:\Script» на сервері бази даних. 

1.1.9. Виконати занесення даних в таблицю «Вклады» бази даних «Банк», 

відповідно до порядку зазначеному в п.п.1.3-1.5. (рис.7.) 

 



 

 

Примітка. Для подальшого введення даних в таблицю «Кредиты» необхідно 

використовувати програмний скрипт «SQLQuery_Кредит.sql», розміщений за адресою 

«D:\Script» на сервері бази даних. 

1.2. Модифікація даних у таблицях бази 

1.2.1. Виконати модифікацію даних в таблиці «Валюта» бази даних «Клиенты». 

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

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

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

редактора запросов» 

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

«set» та «where», а саме, модифікувати назву валюти «франк» на «швейцар франк» 

стовпчика «555» рис.9. 

 

Рис. 7. Занесення даних в таблицю «Вклады» 

Примітка. Для подальшого введення даних в таблицю «Вклады» необхідно 

використовувати програмний скрипт «SQLQuery_Вклады.sql», розміщений за адресою 

«D:\Script» на сервері бази даних. 

1.1.10. Виконати занесення даних в таблицю «Кредиты» бази даних «Банк», 

відповідно до порядку зазначеному в п.п.1.3-1.5. (рис.8.) 



1.2.4. Відповідно до порядку, визначеному в п.п. 1.2.1.- 1.2.3. виконати 

модифікування даних у таблицях «Клиенты», «Вклады», а саме, змінити прізвища 

клієнта «Петров» на прізвище «Іваненко» у таблиці «Клиенты» та змінити назву 

валюти «лира» на «турецька лира» в таблиці «Валюта». Після чого перевірити 

результати. 

1.2.5. Виконати видалення окремих даних з таблиці «Клиенты» бази даних 

«Банк». Для цього у вікні «Среда Microsoft SQL Server Management Studio» 

активізувати таблицю «Клиенты», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному 

меню вибрати команду «Создать сценарий для таблицы» - «Используя - Delete» - 

«Новое окно редактора запросов» рис.10.  

 

 

Рис.9. Модифікація даних в таблиці «Валюта» за допомогою оператора «update» 

1.2.3. 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. 

 

Рис.10. Виклик команди «Delete» 

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

задати умови видалення клієнта з номером «204», після чого натиснути на кнопку 

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

Studio». 

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

«Сообщения» (рис.11). 



Рис.11. Команда видалення даних з таблиці «Клиенты» 

 



 

2. Виконання запитів за масивами таблиць бази даних 

2.1 У вікні програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management 

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

«Клиенты» бази даних «Банк», натиснути на праву кнопку миші, у контекстному 

меню вибрати «Выбрать первые 1000 строк» (рис.12). 

 

Рис.12. Виконання простого запиту за масивами таблиці «Клиенты»  

2.1. Переглянути результати виконання простого запита на правій половині вікна 

програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server Management Studio», як це 

показано на (рис.13). 

 

 

 

Рис.13. Результати виконання простого запита за масивами таблиці 

«Клиенты» 

2.3. Виконати запит за масивами таблиці «Клиенты» бази даних «Банк», 

використовуючи оператора «where», після чого перевірити результати (рис.14). 



 

 

Рис.14. Вміст запита за допомогою оператора «where» 

2.2. Виконати запит за масивами таблиці «Клиенты» бази даних «Банк», 

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

даных», вибрати базу даних «Банк», далі розділ «Таблицы», таблицю «Клиенты», 

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 запросов» за допомогою операторів «Select», «Where» 

та «OR» підготувати та виконати запит, натиснути на кнопку 

 

 

««Выполнить», по закінченню переглянути результати (рис. 15). 

 

Рис.15. Виконання запиту за допомогою оператора «OR» 



 

2.4. Виконати запит за масивами таблиці «Вид_кредиту» бази даних «Банк», 

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

переглянути результати (рис.16). 

 

Рис.16. Виконання запиту за допомогою оператора «AND» 

2.7. Виконати запит за масивами таблиці «Вид_кредиту» бази даних «Банк», 

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

переглянути результати (рис.17). 

Рис.17. Виконання запиту за допомогою оператора «NOT» 



 

 

1.8. Виконати запит за масивами таблиці «Вид_вклада» бази даних «Банк», 

використовуючи оператор «IN» для пошуку декілька даних (рис.18). 

 

 

Рис.18. Виконання запиту за допомогою оператора «BETWEEN» 

 

Рис.18. Виконання запиту за допомогою оператора «IN» 

2.9. Виконати запит за масивами таблиці «Вид_вклада» бази даних «Банк», 

використовуючи оператор «BETWEEN» (рис.19). 

 


