
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Пузікової Анни Валентинівни „Теорія 
нормалізації в табличних базах даних”, представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 -  математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Актуальність теми дослідження. Прогрес досягнутий в області технологій баз 
даних у значній мірі ґрунтується на реляційній моделі даних, запропонованій 
Е.Ф. Коддом у 70-х роках минулого століття. При проектуванні реляційної бази даних 
необхідно створити найбільш ефективну структуру даних, яка забезпечить швидкий 
доступ до даних в таблицях бази даних, виключення зі структури таблиці дублювання 
даних і підтримку цілісності даних. Таблиці, які відповідають вказаним умовам, мають 
нормальну форму. Нормалізація таблиць являє собою структурний метод ліквідації 
надмірності і неузгодженості, а також забезпечення ефективної обробки, зберігання та 
оновлення інформації. Математична теорія, що лежить в основі даного процесу, досить 
складна і накопичених теоретичних досліджень недостатньо для задоволення потреб 
розробників баз даних, про що свідчать роботи, присвячені шляхам вирішення існуючих 
проблем проектування схем баз даних та вдосконаленню алгоритмічного апарату.

Варто також зазначити, що дисертаційна робота Пузікової А.В. є логічним 
продовженням досліджень розпочатих в середині 90-х років XX ст. в роботах В.Н. 
Редька та Д.Б. Буя. Основна увага в дисертації зосереджена на розвитку теорії 
табличних баз даних, і, в першу чергу, теорії нормалізації. З цих позицій тема 
дисертаційного дослідження безсумнівно є актуальною, своєчасною і важливою.

Тема дисертаційної роботи Пузікової А.В. та її дослідження відповідає 
„Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії 
наук України на 2014-2018 роки” (Постанова Президії Національної академії наук 
України № 179 від 20.12.2013 p.), зокрема напряму „Теорія та технології
програмування” -  проблемі 1.2.7.2. Розробка програмологічної платформи сучасних 
інформаційних технологій.

Дисертаційна робота Пузікової А.В. є складовою частиною наукових робіт, що 
проводились на кафедрі теорії та технології програмування факультету кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка при виконанні 
фундаментальної теми „Формальні специфікації та методи розробки надійних 
програмних систем” (№ 0111U007052, 2011-2015 pp.).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 
Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, забезпечується вдалою і продуманою логікою викладення 
матеріалу, яка охоплює доцільний перелік наукових питань складної проблеми; 
широтою й різноманітністю опрацьованих джерел. Наукові положення, розроблені 
дисертанткою, базуються на використанні теоретико-множинних та логіко-алгебраїчних 
методів.

Всі математичні положення та результати, що подані в роботі, отримані автором 
самостійно, чітко сформульовані та обґрунтовані доведеннями, які добре структуровані 
низкою тверджень, зокрема допоміжні результати винесені в леми. Одержані висновки 
конкретні, однозначні та повністю відповідають вказаним задачам поставленим для
досягнення мети.

_ Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету

імені Тараї
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Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає у наступному:
1) математично доведено повноту та коректність аксіоматики ФЗ Армстронга і 

аксіоматики ФЗ та БЗЗ, використовуючи відношення синтаксичного та семантичного 
слідувань;

2) математично визначені критерії повноти аксіоматики ФЗ Армстронга, 
аксіоматики БЗЗ і аксіоматики ФЗ та БЗЗ в термінах потужностей множини атрибутів та 
універсального домену;

3) доведено незалежність складових аксіоматики ФЗ Армстронга, в тому 
розумінні, що при видаленні з аксіоматики аксіоми рефлективності чи одного з правил 
виведення втрачається її повнота;

4) побудовано алгебраїчний аналог аксіоматики ФЗ Армстронга -  алгебру ФЗ;
5) математично визначено достатні умов для знаходження таблиці в одній із 

нормальних форм.
Теоретичне і практичне значення роботи. В цілому робота має теоретико- 

прикладний характер. Теоретичне значення роботи полягає у математичному аналізі 
проблеми дослідження предметної області, якою є аксіоматики ФЗ і БЗЗ та нормалізація 
в табличних базах даних, а також в тому, що результати, які отримано здобувачем, є 
новими, нетривіальними і цікавими з позиції теорії баз даних.

Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі та при 
розробці CASE-засобів, які підтримують нормалізацію.

Огляд структури дисертації та змісту її розділів. Щодо структури та змісту, то 
дисертаційна робота складається з переліку умовних позначень, вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (81 найменування), двох додатків та 
має загальний обсяг 131 сторінку.

Зміст дисертації відповідає встановленим вимогам до дисертацій.
У вступі подано загальну характеристику роботи відповідно до вимог до 

дисертацій та авторефератів. При обґрунтуванні вибору теми дослідження та її 
актуальності здобувач ґрунтовно аналізує досліджувану проблему з виділенням 
основної проблематики та досягнень у її вивченості. Варто зазначити, що у вступі 
коректно визначено об’єкт та предмет дослідження.

Перший розділ дисертації подано у вигляді огляду основних наукових джерел, що 
становлять методологічну основу роботи. Проаналізовано означення класичних та 
некласичних нормальних форм. Показано нееквівалентність двох означень проективно- 
з’єднувальної нормальної форми (твердження 1.1).

У другому розділі розглядається аксіоматика функціональних залежностей (ФЗ) 
Армстронга. Основні результати: 1) доведена коректність та повнота аксіоматики 
Армстронга (твердження 2.1 та 2.2) в термінах відношень синтаксичного та 
семантичного слідувань; 2) встановлено критерій повноти аксіоматики Армстронга в 
термінах потужностей множин та універсального домену (теорема 2.2); 3) показана 
незалежність аксіоматики Армстронга (теорема 2.3); 4) побудована часткова алгебра ФЗ 
в табличних базах даних, операції якої визначені відповідно до складових аксіоматики 
Армстронга. Також розглянуто алгебру тривіальних ФЗ, яка є підалгеброю алгебри ФЗ.

Третій розділ присвячений аксіоматикам багатозначних залежностей (БЗЗ) та 
багатозначних і функціональних залежностей. Вводяться відповідні відношення 
синтаксичного та семантичного слідувань; доводиться коректність та повнота 
аксіоматики БЗЗ і ФЗ (твердження 3.1 і 3.2); встановлюються критерії повноти 
аксіоматики БЗЗ (теорема 3.2) та аксіоматики БЗЗ і ФЗ (теорема 3.3). Можна зробити
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висновок, що в другому та третьому розділах використаний однаковий технічний 
апарат.

Четвертий розділ присвячений побудові фрагменту математичної теорії 
нормалізації, а саме 2-4 нормальної форми (НФ) для табличних баз даних. Для цього 
уточнюються поняття суперключа, потенційного ключа, первинних та непервинних 
атрибутів, повної ФЗ, транзитивної ФЗ, 2НФ-4НФ. Розглянуто достатні умови для 
знаходження таблиці у кожній з 2НФ-4НФ. Доведено, що в спеціальних випадках, коли 
універсальна схема містить не більше двох атрибутів або ж універсальний домен 
містить не більше одного елемента, таблиця, яка знаходиться у 1НФ і є моделлю 
множини ФЗ, знаходиться у 2НФ (твердження 4.1), ЗНФ (твердження 4.2) і НФ Бойса- 
Кодда (твердження 4.3). Показано, що коли універсальна схема має не більше одного 
атрибута або універсальний домен містить не більше одного елемента, то таблиця 
знаходиться у 4НФ (твердження 4.4). Встановлено, що сформульовані означення 2НФ- 
4НФ задовольняють принципу „включення” НФ вищих порядків в НФ нижчих порядків.

Завершують роботу висновки, які в повній мірі відповідають поставленій меті та 
завданням роботи і логічно випливають з проведених досліджень.

Виходячи із змісту дисертації, можна констатувати, що у ході дослідження 
автором були розв’язані усі його завдання і отримано такі основні результати:

-  побудовано математичні доведення повноти аксіоматики ФЗ Армстронга та 
повноти аксіоматики ФЗ і БЗЗ в термінах відношень синтаксичного та 
семантичного слідувань;

-  встановлено критерії повноти аксіоматики ФЗ Армстронга, аксіоматики БЗЗ та 
аксіоматики ФЗ і БЗЗ в термінах потужностей множини атрибутів та 
універсального домену;

-  доведено незалежність складових аксіоматики ФЗ Армстронга;
-  побудована часткова алгебра ФЗ, сигнатура якої визначена відповідно до 

складових аксіоматики ФЗ Армстронга;
-  побудовано фрагмент математичної теорії нормалізації щодо нормальних форм 2- 

4 порядків.
Основні результати дисертації пройшли достатню апробацію на міжнародних 

конференціях.
Публікації. Відповідно до вимог щодо публікацій основних результатів 

дослідження, зміст дисертації повністю висвітлено у публікаціях -  13 наукових працях 
за розділами роботи (7 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, 6 тез 
конференцій; з них 6 статей опубліковані у фахових виданнях за списком ДАК України, 
1 стаття опублікована у науковому фаховому іноземному виданні (Springer International 
Publishing Switzerland, 2015 p.).

Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам ДАК до дисертацій 
та авторефератів дисертацій.

Автореферат достатньо повно відображає основний зміст дисертаційного 
дослідження. Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертації.

В цілому робота має чітку змістовну структуру, в ній обґрунтовано розкрито 
головні кваліфікаційні ознаки дослідження, що характеризують не тільки науковий 
рівень проведеного дослідження, але і ступінь високої наукової зрілості здобувача. 
Робота написана грамотно, оформлена згідно стандартних вимог.
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Зауваження до роботи.
1. Доцільно було б розглянути доведення незалежності аксіоматики багатозначних і 

функціональних залежностей, в тому сенсі, що не можна вилучити жоден з 
компонентів аксіоматики без втрати її повноти.

2. Доцільно було б побудувати алгебру функціональних і багатозначних 
залежностей та розглянути підалгебру, яка її породжує. Це також сприяло б 
формулюванню результатів щодо властивостей аксіоматик функціональних і 
багатозначних залежностей алгебраїчною мовою.

3. Для повноти викладу варто було б вказати, що доведення повноти та коректності 
аксіоматики багатозначних залежностей -  це окремі частини з доведень повноти 
та коректності аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей, 
отримані опусканням випадків для функціональних залежностей.

4. Окрім того, для функціональних та багатозначних залежностей пропонувались ще 
й інші аксіоматики (наприклад, в монографії Д. Мейєра), які можна було б 
охарактеризувати в роботі.

5. Робота є дуже технічною, тому було б гарно доповнити її прикладами.
Вказані зауваження не впливають на загальний позитивний висновок відносно 

високого наукового рівня дисертації, а деякі з них лише підкреслюють складність 
проблеми дослідження.

Висновки.
1. Дисертаційна робота Пузікової Анни Валентинівни є закінченою науковою 

працею, у якій самостійно отримані нові науково обґрунтовані результати, що у 
сукупності вирішують важливу наукову задачу розвитку теоретичної основи 
табличних баз даних.

2. Робота відповідає всім вимогам п. 11, п. 12 та п. 13 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 p., № 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, а Пузікова 
Анна Валентинівна заслуговує присудження їй ступеня кандидата фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.05.03 -  математичне та програмне 
забезпечення обчислювальних машин і систем.

Офіційний опонент 
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри прикладної математики, 
інформатики та освітніх вимірювань 
Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя

М.Глушко

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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В І Д З И В

офіційного опонента на дисертацію Пузікової Анни Валентинівни на тему «Теорія
нормалізації в табличних базах даних», представлену на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук 
зі спеціальності 01.05.03 -  математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і

систем

Актуальність теми дослідження. Реляційні (або табличні за більш сучасною 
термінологією) бази даних та системи управління реляційними базами даних, незважаючи на 
поширення NoSQL (Not Only SQL) баз даних та жорстку конкуренцію з ними, не втрачають 
свої позиції на ринку систем управління базами даних (СУБД). Спектр СУБД табличного типу 
широкий: від відносно простої (lite) СУБД MySQL з відкритим кодом, орієнтованої в першу 
чергу на Web-застосування, до СУБД промислового призначення Oracle (чи, наприклад, 
DB 2), яка використовується в системах управління підприємствами (ERP-системах). Цей 
феномен в першу чергу обумовлений тим, що в основі СУБД реляційного типу лежать досить 
детально пророблені математичні формалізми: реляційна алгебра Кодда та її узагальнення, 
числення на кортежах та доменах, теорія нормалізації тощо.

Теорія нормалізації заслуговує на більш детальну характеристику. Нормалізація 
призначена для підтримки цілісності даних, точніше кажучи, для звільнення від відомих 
аномалій (оновлення, вставки, знищення) на етапі логічного проектування схеми бази даних. 
Але незважаючи на більш ніж 40-ка річну історію та наявність багатьох окремих результатів, 
наразі не можна говорити про існування розвиненої несуперечливої теорії нормалізації. 
Симптоми такого положення відомі: це і різнобій в термінології і високий рівень змістовних 
міркувань замість формальних доведень і використання принципових припущень за 
замовчуванням.

Треба відмітити, що алгоритми нормалізації реалізовані в багатьох CASE-засобах 
(Computer-Aided Software Engineering), що підтримують етап логічного проектування. 
Зрозуміло, що говорити про коректність цих алгоритмів не можливо без математичного 
підґрунтя.

З огляду на вищесказане тема дисертаційної роботи Пузікової А.В., присвяченої 
побудові цільного несуперечливого фрагменту математичної теорії нормалізації стосовно 
нормальних форм 1-4 порядків та відповідних аксіоматик, безсумнівно є актуальною.

Характеристика дисертації та автореферату. Дисертаційна робота складається з 
переліку умовних позначень та скорочень, вступу, чотирьох розділів з основними 
результатами по кожному розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (81 
джерело) та двох додатків (Додаток А стосується означень класичних та основних 
некласичних нормальних форма та містить 20 позицій; Додаток Б -  бібліографії з теорії 
нормалізації, містить 25 позицій, починаючи з піонерської роботи Кодда 1970 р та закінчуючи 
статтею Н. Darwen, С. Date, R. Fagin 2012 p.).

Дисертаційна робота має продуману логічну структуру, викладення ведеться зрозумілою 
мовою з використанням стандартної термінології. Робота містить достатню кількість 
ілюстративного допоміжного матеріалу (9 табл. та 5 рис.).

В цілому дисертаційна робота Пузікової А.В. є завершеним науковим дослідженням, у 
якому вирішено значущу наукову проблему побудови цільного несуперечливого змістовного 
фрагменту математичної теорії нормалізації для табличних баз даних.

Автореферат відповідає основним положенням дисертації, які викладено у ньому 
зрозуміло і повно.

Зв’язок з планами наукових досліджень Дослідження з проблематики дисертаційної 
роботи Пузікової А.В. виконувались у відповідності з фундаментальною темою наукових 
досліджень кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 
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національного університету імені Тараса Шевченка «Формальні специфікації та методи 
розробки надійних програмних систем» (№ держреєстрацїї Oil 1U007052, 2011-2015 pp.).

Обґрунтованість наукових положень дисертації. У дисертації використовуються 
стандартні теоретико-множинні та логіко-алгебраїчні методи. Обґрунтованість і достовірність 
наукових положень дисертації обумовлена коректним використанням математичних моделей і 
методів в процесі дослідження та узгодженістю результатів автора з відомими результатами 
даної предметної області. Усі основні результати обґрунтовані детальними доведеними; 
допоміжні результати винесені в леми, що робить викладення логічно структурованим.

Огляд структури дисертації та змісту її розділів. Робота складається з переліку 
умовних позначень та скорочень, вступу, чотирьох розділів з результатами по кожному 
розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та двох додатків.

У вступі проведено обґрунтування актуальності теми дисертації, зв’язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами, мета і завдання дисертаційного дослідження, об’єкт 
та предмет дослідження, наукова новизна одержаних результатів та їх теоретичне і практичне 
значення, особистий внесок здобувана у сумісних роботах, стисла характеристика апробації 
результатів дослідження та публікацій, структура і обсяг дисертації.

Перший розділ присвячений огляду існуючої літератури з теорії нормалізації в 
реляційних (табличних) баз даних. По кожному з проаналізованих 49 джерел наведено головні 
результати. Встановлені логічні зв‘язки між два означеннями проективно-з‘єднувальної 
нормальної форми (твердження 1.1), а також між відомими означеннями нормальних форм 
(леми 1.4, 1.5; рис. 1.2 містить всі зведені результати).

У другому розділі розглядається аксіоматика Армстронга для функціональних 
залежностей (ФЗ). Автор згідно з традиціями математичної логіки вводить бінарні відношення 
семантичного (чи логічного) та синтаксичного слідувань однієї ФЗ з множини ФЗ. 
Встановлення коректності та повноти цієї аксіоматики проведено саме в термінах вказаних 
слідувань.

Треба зразу ж відмітити, що саме така техніка буде використана при розгляді у 
наступних розділах ще двох відомих аксіоматик: аксіоматики багатозначних залежностей та 
аксіоматики багатозначних і функціональних залежностей.

Основні результати другого розділу: встановлена коректність аксіоматики Армстронга 
(твердження 2.1), доведена повнота аксіоматики Армстронга в припущенні, коли 
універсальний домен містить не менше двох елементів, а універсальна схема -  не менше двох 
атрибутів (теорема 2.1), встановлений критерій повноти цієї аксіоматики в термінах 
потужностей універсального домена та універсальної схеми (теорема 2.2, тобто розглянуті всі 
логічно можливі випадки для потужностей вказаних множин), показана незалежність 
складових аксіоматики Армстронга в тому розумінні, що без втрати повноти не можна 
видалити з аксіоматики схему аксіоми рефлексивності, схему правила поповнення чи правило 
транзитивності (теорема 2.3).

Крім того побудована алгебра ФЗ, операції якої визначені відповідно до складових 
аксіоматики Армстронга (носієм виступає множина всіх ФЗ, сигнатура складається з операцій, 
що відповідають аксіомам та правилам виведення). Для цієї алгебри розглянута підалгебра 
тривіальних ФЗ (ФЗ називається тривіальною, якщо її права частина є підмножиною лівої) та 
множина, яка її породжує.

В третьому розділі розглядаються аксіоматика багатозначних залежностей (БЗЗ) і 
аксіоматика ФЗ та БЗЗ. Технічний апарат той самий, що був використаний у другому розділі 
для аксіоматики ФЗ Армстронга (бінарні відношення семантичного та синтаксичного 
слідувань).

Основні результати: встановлена коректність аксіоматики БЗЗ і ФЗ (твердження 3.1), 
доведена повнота аксіоматики ФЗ і БЗЗ в припущенні, коли універсальний домен містить не 
менше двох елементів, а універсальна схема -  не менше двох атрибутів (теорема 3.1), 
встановлений критерій повноти аксіоматики БЗЗ в термінах потужностей універсального
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домена та універсальної схеми (теорема 3.2), встановлений критерій повноти аксіоматики БЗЗ 
і ФЗ в термінах потужностей універсального домена та універсальної схеми (теорема 3.3).

В четвертому розділі побудовано цільний несуперечливий фрагмент теорії нормалізації 
щодо НФ 2-4 порядків. Для цього уточнені основні поняття: суперключ, потенційний ключ, 
повна ФЗ, транзитивна ФЗ, 2-4 НФ. Маючи ці уточнення, автор розгортає теорію і отримав 
такі основні результати: знайдені потенційні ключи у спеціальному випадку, коли 
універсальна схема містить не більше одного атрибута або ж універсальний домен містить не 
більше одного елемента; показано, що коли універсальна схема має не більше двох атрибутів 
або універсальний домен містить не більше одного елемента, то таблиця знаходиться у 2 НФ 
(твердження 4.1), у З НФ (твердження 4.2), а також у НФ Бойса-Кодца (твердження 4.3); 
показано, що коли універсальна схема має не більше одного атрибута або універсальний 
домен містить не більше одного елемента, то таблиця знаходиться у 4 НФ (твердження 4.4); 
встановлений логічний зв‘язок між НФ: НФ вищого порядку включаються у НФ нижчого, при 
цьому НФ Бойса-Кодца займає проміжне положення між 4 НФ та З НФ (наслідок 4.7).

Розгляд вказаних спеціальних випадків є аргументом на користь несуперечності теорії: 
НФ «вироджуються» та просто збігаються.

Висновки містять перелік результатів дисертаційної роботи. Список використаних 
джерел містить 81 посилання, які достатньо повно відображають сучасний стан досліджуваної 
проблеми.

Два додатки мають довідковий характер, тому допомагають швидко орієнтуватися в 
проблематиці дослідження: Додаток А містить 20 наявних в літературі означень класичних та 
основних некласичних НФ; Додаток Б -  стислу характеристику 25 основних праць з теорії 
нормалізації, починаючи з піонерської роботи Кодда 1970 р та закінчуючи статтею Н. Darwen, 
С. Date, R. Fagin 2012 p. щодо НФ з необхідними кортежами (Essential Tuple Normal Form), яка 
визначається в термінах ФЗ і залежностей з‘єднання та займає проміжне положення між 4НФ 
та 5НФ.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі Пузікової А.В. 
отримано наступні нові результати.
1. В термінах відношень синтаксичного та семантичного слідувань математично доведені 

повнота аксіоматики ФЗ Армстронга та повнота аксіоматики ФЗ і БЗЗ.
2. Знайдені критерії повноти аксіоматики ФЗ та аксіоматик ФЗ і БЗЗ в термінах потужностей 

множини атрибутів та універсального домена.
3. Встановлена незалежність складових аксіоматики ФЗ Армстронга: видалення будь-якої 

складової зменшує породжуючу силу аксіоматики.
4. Побудована алгебра ФЗ, сигнатура якої відповідає складовим аксіоматики ФЗ Армстронга. 

Розглянута підалгебра тривіальних ФЗ та множина, яка її породжує. Наявність такої 
алгебри дозволяє оперувати властивостями аксіоматики Армстронга на алгебраїчній мові.

5. Математично розвинений змістовний несуперечливий цільний фрагмент теорії нормалізації 
для НФ 2-4 порядків.

У своїй сукупності одержані результати вносять суттєвий вклад у вирішення проблеми 
побудови математичної теорії нормалізації для табличних баз даних, яка виступає 
фундаментом для алгоритмічного апарату нормалізації.

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 15 працях. Серед них -  
7 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, з яких 6 статей опубліковано у 
фахових виданнях, затверджених ДАК України, 1 стаття опублікована у науковому фаховому 
іноземному виданні (Springer International Publishing Switzerland, 2015 р.); 8 праць
міжнародних конференцій.

Одержані здобувачем результати неодноразово доповідались та обговорювались на 
міжнародних наукових конференціях високого рівня.

Практичне значення отриманих наукових результатів. Дисертація має теоретико- 
прикладну спрямованість. Отримані результати можуть бути застосовані в навчальному
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процесі та при розробці CASE-засобів, які підтримують нормалізацію (зауважимо, що 
більшість цих засобів обмежуються зведенням до З НФ).

Зауваження.
1. В авторефераті та дисертації є окремі стилістичні недоречності (напр. ст.З автореферата).
2. Автор поставив за мету розвиток формальної математичної теорії нормалізації, тому часто 

нехтує змістовними міркуваннями, не дає ідей доведень, що ускладнює розуміння 
матеріалу.

3. Наявність алгебри ФЗ, побудованої в першому розділі на основі аксіоматики Армстронга, 
дає змогу поставити питання про незалежність складових аксіоматики в повному обсязі, 
тобто в термінах окремих аксіом та правил виведення, а не в термінах схем аксіом і схем 
правил виведення, що зроблено в роботі.

4. Четвертий розділ роботи отримав би більшу логічну завершеність при наявності 
результатів про власні включення НФ.

5. Алгоритмічний апарат теорії нормалізації заслуговує на більшу увагу, автор же обмежився 
стислою характеристикою та посиланнями.

Треба зазначити, що ці зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку роботи і 
їх треба вважати побажаннями для подальших досліджень.

Висновок. Дисертаційна робота Пузікової А.В. «Теорія нормалізації в табличних базах 
даних» відповідає паспорту спеціальності 01.05.03 -  математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем, а також всім вимогам п. 11, п. 12 та п. 13 «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 p., № 
567, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження йому 
ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 -  математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Офіційний опонент
доктор фізико-математичних наук,
професор, декан факультету інформатики
національного університету «Києво-Могилянська академія»
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