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Група: 23 

Предмет: Мова SQL 

 

УРОК 36-37 

Лабораторно-практична робота № 10 

ТЕМА: «Засоби адміністрування SQL-сервера» 

 

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). 

2.1.1. У вікні програмного забезпечення «Среда Microsoft SQL Server 

Management Studio» активізувати розділ «Бази даних», вибрати базу даних «Банк», 

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

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

«Используя Select» - «Новое окно редактора запросов». 

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

«group by» запит щодо групування валют в заданої таблиці даних рис.19, натиснути на  

 

Рис.1. Вид вікна підключення до сервера БД 
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Рис.19. Виконання запиту з використанням оператора «group by» 

2.1.3. Виконати запит щодо сортування даних в таблиці «Клиенты». Для цього 

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

даних», вибрати базу даних «Банк», далі розділ «Таблицы», таблицю «Вид_вклада» 

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

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

запросов». 

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

«order by» запит щодо сортування суми вкладів (рис.20), кнопку «Выполнить», 

перевірити результати, що будуть отримані. 



 

2.1.5. Виконати запит за масивами таблиці «Вид_кредиту» бази даних «Банк» з 

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

кредиту клієнтів. Для цього у вікні редактора набрати необхідні команди (рис.21) та 

натиснути на кнопку «Выполнить», переглянути результати виконання запиту. 

 

Рис.20. Виконання запиту з використанням оператора «order by» 

 

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



2.1.1. Виконати підрахунок підсумок сум кредитів, які отримані клієнтами бази 

даних «Банк» з використанням вбудованої функції «SUM». 

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

«Выполнить» (рис.22), переглянути результати виконання запиту. 

 

 

Рис.22. Виконання запиту з використанням функції «SUM» 

2.1.7. Виконати підрахунок середнього значення стовпця таблиці «Вид_вклада» бази 

даних «Банк» з використанням вбудованої функції «AVG». Для цього у вікні 

редактора набрати необхідні команди (рис.23), та натиснути на кнопку «Выполнить» 

переглянути результати виконання запиту. 

Рис.23. Виконання запиту з використанням функції «AVG» 



3. Виконання богатотабличних запитів щодо відбору даних 

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

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

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

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

редактора запросов». 

3.2. Створити богатотабличний запит за масивами таблиць «Вклады» та 

«Вид_вклада» бази даних «Банк», використовуючи оператори «select» та «where». 

Після виконання запиту переглянути результати. рис.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24. Виконання запита за масивами таблиць «Вклады» та «Вид_вклада» 

 

 3.3. Виконати богатотабличний запит за масивами таблиць «Кредиты» та 

Вид_кредиту» бази даних «Банк», використовуючи оператор «IN» (рис.25). 



 

Рис.24. Запит за масивами таблиць «Кредиты» та «Вид_кредиту» 

3.4. У вікні «Новое окно редактора запросов» виконати богатотабличний запит 

за масивами таблиць «Клиенты», «Вклады» бази даних «Банк», 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» 

 



 

 

Рис.26. Запит за масивами таблиць баз даних «Клиенты», «Вклады» з використанням 

оператора «Join» 

 

3.5. Виконати запит за масивами таблиць «Клиенты», «Вклады» бази даних «Банк», 

використовуючи оператор «Join». Переглянути результати (рис.26). 

 


