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Викладачі
дисципліни

Забавський Богдан Володимирович, професор, завідувач кафедри алгебри
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Мельник Іванна Орестівна, доцент кафедри алгебри і логіки.

Контактна
інформація
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Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 375.
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Консультації з
питань

навчання по
дисципліні

відбуваються

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за поперед-
ньою домовленістю).

Сторінка курсу https://new.mmf.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
Інформація про
дисципліну

Дисципліна вільного вибору аспіранта „Категорні методи в математиці” є
складовою циклу освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії у галузі математики і статистики з спеціальності 111
«Математика», спеціалізація «Алгебра і теорія чисел».

Коротка
анотація

дисципліни

Дисципліна “Категорні методи в математиці” викладається впродовж
другого та третього років навчання в обсязі 5-и кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). (IV-ий семестр, 2 кредити
ЄКТС, залік; VI-ий семестр, 3 кредити ЄКТС, іспит). Теорія категорій
являє собою універсальний формалізм, що виник на основі алгебри і може
бути застосований в різних розділах математика ти комп’ютерних наук.
Мова категорій і функторів є універсальним засобом вираження
алгебраїчних властивостей об’єктів та відображень між ними в тому чи
іншому розділі математики.

Мета та цілі
дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Категорні методи в математиці” є
забезпечення належної підготовки з сучасної математики, здобуття
навиків роботи з сучасними науковими працями, вивчення основ теорії
категорій і її застосування в різних розділах математики та
програмування, оволодіння категорними конструкціями на природних
змістовних прикладах, вивчення основних класів кілець та модулів,
особливостей їх будови та властивостей, оволодіння вміннями
використовувати їх, а також функтори, морфізми, (ко)границі, (ко)добутки
та ін., для розв’язання математичних проблем.

Література для
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дисципліни

1. Букур И., Деляну А. Введение в теорию категорий и функторов. –
М.: Мир, 1972. – 259 с.

2. Маклейн С. Категории для работающего математика  Москва:
Физматлит, 2004. – 349 с.



3. Фейс К., Алгебра: кольца, модули и категории. – М., «Мир», 1977,
Т.1, 2.

4. Фрейд П. Абелевы категории, Введение в теорию функторов. –
Харпер и Роу, 1964.

5. Цаленко М.С., Шульгейфер Е.Г. Лекции по теории категорий
Москва: Издательство МГУ, 1970. - 280 с.

6. Цаленко М.Ш., Шульгейфер Е.Г. Основы теории категорий. – М.:
Наука, 1974. – 256 с.

7. F. W. Anderson, K. R. Fuller, Rings and Categories of Modules,
Springer-Verlag New-York, 2nd ed., 1992.

Обсяг курсу Загальний обсяг: 150 годин. Аудиторних занять: 96 год., з них 64 год.
лекційних та 32 години практичних занять. Самостійної роботи: 54 год.

Очікувані
результати
навчання

У результаті вивчення даного курсу аспірант буде:
знати:
основні поняття, твердження та методи теорії категорій;
мову категорій і функторів, а також стандартні універсальні конструкції,
пов’язані із зображенням функторів,
основні алгебраїчні структури та їх застосування;
об’єкти дослідження сучасної алгебри;
розуміти сучасні напрямки досліджень прикладної алгебри.
вміти: строго доводити твердження з теорії категорій, формулювати
результати і бачити наслідки цих результатів;
публічно представляти власні і відомі наукові результати.

Ключові слова Категорія, функтор, морфізм, об’єкт, абелева категорія.
Формат курсу Очний, дистанційний

Проведення лекційних, практичних занять і консультацій.
Теми 1. Категорії: означення і приклади.

2. Функтори.
3. Дуальна категорія.
4. Морфізми функторів. Спряжені функтори.
5. Природне перетворення функторів.
6. Точні функтори. Функтор Hom.
7. Еквівалентність категорій.
8. Підоб’єкти і фактороб’єкти.
9. Добутки і кодобутки.
10.Границі і кограниці.
11.Нульові об’єкти. Ядра, коядра.
12.Адитивні категорії.
13.Абелеві категорії.
14.Леми про діаграми.
15.Твірні і котвірні.
16.Проективні, ін’єктивні та вільні об’єкти.
17.Добутки категорій.
18.Категорії функторів.

Підсумковий
контроль,
форма

Четвертий семестр – залік.
П’ятий семестр – іспит.

Пререквізити Для вивчення даного курсу аспірантам потрібно знати алгебру за
програмою дисциплін лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, які
вивчались на першому (бакалаврському) і другому (магістерському)
освітніх рівнях.

Навчальні ме-
тоди та техніки,
які будуть ви-

Презентації, лекції, дискусії, консультації.



користовува-
тися під час
викладання
курсу
Необхідне об-
ладнання

Комп’ютер із необхідним програмним забезпеченням, доступ до Internet
мережі.

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності)

IV-ий семестр. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за наступним співвідношенням:
• поточна успішність на практичних заняттях: 50% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 50.
• підготовка презентації та виступ на навчальному семінарі за вибраною
темою: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50.
Підсумкова залікова оцінка: максимальна кількість балів 100.
V-ий семестр. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за наступним співвідношенням:
• поточна успішність на практичних заняттях: 50% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 50.
• підготовка презентації та виступ на навчальному семінарі за вибраною
темою: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи аспірантів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу інших аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можли-
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-
чесності в написанні контрольних робіт є підставою для їх незарахуванння
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно,
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при всіх видах
поточного контролю, самостійній роботі та бали підсумкового іспиту. При
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність
аспіранта під час занять; недопустимість пропусків та запізнень на
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-
більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням;
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т.
ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до
заліку чи
екзамену.

1. Категорії: означення і приклади.
2. Функтори.
3. Дуальна категорія.
4. Морфізми функторів. Спряжені функтори.
5. Природне перетворення функторів.
6. Точні функтори. Функтор Hom.
7. Еквівалентність категорій.
8. Підоб’єкти і фактороб’єкти.
9. Добутки і кодобутки.
10. Границі і кограниці.
11.Нульові об’єкти. Ядра, коядра.
12.Адитивні категорії.
13.Абелеві категорії.
14.Леми про діаграми.



15. Твірні і котвірні.
16.Проективні, ін’єктивні та вільні об’єкти.
17.Добутки категорій.
18.Категорії функторів.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу.
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