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Спеціальний курс «Теорія Моріти»
Спеціальний курс «Теорія Моріти» є спеціальним курсом, який читається для студентів 6 курсу заочного відділення, які спеціалізуються на кафедрі геометрії, в обсязі
24 годин аудиторних занять (лекцій) i закінчується іспитом.
У процесі освоєння матеріалу курсу студент повинен оволодіти основними поняттями сучасної теорії категорій, кілець і модулів (такими як категорія, функтор, еквівалентність та ізоморфізм категорій, категорія модулів, вільний та проективний модуль,
функтори Hom і ￄ , точна послідовність, Моріта-еквівалентність), добре їх розуміти та
вміти застосовувати при розв’язанні конкретних задач.

Програма спеціального курсу «Теорія Моріти»
Вступ
Предмет і метод теорії Моріти.
Категорії та функтори
Категорія, підкатегорія, дуальна категорія. Приклади категорій. Прямий добуток,
пряма сума. Адитивна категорія, категорія над полем.
Функтор, природне перетворення функторів. Ізоморфізм категорій. Адитивні та k лінійні функтори.
Категорії модулів
Означення модуля та категорії модулів. Вільні та проективні модулі. Тензорний
добуток модулів. Точні послідовності.
Функтори на категоріях модулів
Функтори Hom і ￄ, спряжена асоціативність, точність функторів.
Теорія Моріти
Деякі властивості еквівалентностей категорій модулів. Категорія зображень алгебри ендоморфізмів проективного модуля. Теорема Моріти та деякі наслідки.
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