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Жучок Ю. В. Вибрані питання загальної алгебри: 

симетричні 0-категорії. – Навчальний посібник. 

У цьому посібнику побудовано категорний аналог 

напівгрупи часткових перетворень – симетричну 0-катего-

рію та досліджено алгебраїчні властивості цієї напівгрупи. 

Описано конгруенції симетричної (інверсної) 0-категорії на 

довільній множині, факторнапівгрупи за якими є напівгру-

пами ідемпотентів. Побудовано найбільші декомпозиції 

симетричної та симетричної інверсної 0-категорій у ліву 

(праву, ортогональну) суму напівгруп, кожна з компонент 

якої не розкладається у ліву (праву, ортогональну) суму. В 

термінах прямого добутку груп описано будову групи 

автоморфізмів симетричної інверсної 0-категорії на 

скінченній множині. Знайдено ідемпотентні, регулярні та 

інверсні елементи, відношення подільності та відношення 

Гріна симетричної 0-категорії. Наведено один тип 

напівретракцій симетричної 0-категорії та один тип 

напівретракцій симетричної інверсної 0-категорії, при цьому 

встановлено будову мутацій відповідних 0-категорій. 

Доведено, що будь-яка категорійна в нулі інверсна 

напівгрупа володіє 0-обмеженим примітивним 

гомоморфним образом в симетричній інверсній 0-категорії. 

Описано всі зрізи, які відповідають відношенням Гріна на 

симетричній інверсній 0-категорії, підраховано їх кількість в 

скінченному випадку та класифіковано ці зрізи з точністю 

до ізоморфізму. 

Ключові слова: симетрична 0-категорія, симетрична 

інверсна 0-категорія, категорійна в нулі напівгрупа, 

конгруенція, 0-сполука, автоморфізм, напівретракція, 

зображення, зріз, відношення Гріна. 



 

128 

 

Жучок Ю. В. Избранные вопросы общей алгебры: 

симметрические 0-категории. – Учебное пособие. 

В этом пособии построен категорный аналог полу-

группы частичных преобразований – симметрическая 0-ка-

тегория и исследованы алгебраические свойства этой полу-

группы. Описаны конгруэнции симметрической (инверсной) 

0-категории на произвольном множестве, факторполугруппы 

по которым суть полугруппы идемпотентов. Построены на-

ибольшие декомпозиции симметрической и симметрической 

инверсной 0-категорий в левую (правую, ортогональную) 

сумму полугрупп, каждая компонента которой не 

раскладывается в левую (правую, ортогональную) сумму.    

В терминах прямого произведения групп описано строение 

группы автоморфизмов симметрической инверсной 0-ка-

тегории на конечном множестве. Найдены идемпотентные, 

регулярные и инверсные элементы, отношение делимости и 

отношение Грина симметрической 0-категории. Приведены 

один тип полуретракций симметрической 0-категории и 

один тип полуретракций симметрической инверсной 0-кате-

гории, при этом установлено строение мутаций соответству-

ющих 0-категорий. Доказано, что любая категорийная в нуле 

инверсная полугруппа обладает 0-ограниченным примитив-

ным гомоморфным образом в симметрической инверсной      

0-категории. Описаны все срезы, которые соответствуют 

отношениям Грина на симметрической инверсной 0-катего-

рии, подсчитано их количество в конечном случае и 

классифицированы эти срезы с точностью до изоморфизма. 

Ключевые слова: симметрическая 0-категория, сим-

метрическая инверсная 0-категория, категорийная в нуле 

полугруппа, конгруэнция, 0-связка, автоморфизм, полурет-

ракция, представление, сечение, отношение Грина. 
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Zhuchok Yu. V. Selected questions of general algebra: 

symmetric 0-categories. – Study guide. 

 

We constructe a categorical analogue of the semigroup of 

partial transformations named as a symmetric 0-category and 

investigate the algebraic properties of this semigroup. We 

describe the congruences of the symmetric (inverse) 0-category 

on an arbitrary set whose quatient-semigroups are semigroups of 

idempotents. We found the greatest decomposition of the 

symmetric 0-category in a left (right, orthogonal) sum of 

semigroups each of which does not decompose in a left (right, 

orthogonal) sum. In terms of a direct product of groups, the 

structure of the automorphism group of the symmetric inverse   

0-category on a finite set is described. We find the idempotents, 

regular and inverse elements, relations of divisibility and Green’s 

relations of the symmetric 0-category. One type of 

semiretractions of the symmetric 0-category and one type of 

semiretractions of the symmetric inverse 0-category are 

presented, in addition the structure of mutations of corresponding 

0-categories are given. It is proved that any categorical inverse 

semigroup has a 0-restricted primitive homomorphic image in 

the symmetric inverse 0-category. All cross-sections which 

correspond to Green's relations of the symmetric inverse            

0-category are described, their number is calculated in the finite 

case and these cross-sections are classified up to an 

isomorphism. 

Key words: symmetric inverse 0-category, symmetric 

inverse 0-category, 0-categorical semigroup, congruence,           

0-band, automorphism, semiretraction, representation, cross-

section, Green’s relation. 
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