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Інформація про 

дисципліну 

Курс ознайомлює з основами мови теорії категорій, 
знаходженням зручної категорії топологічних просторів, 
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обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Додаткові розділи 
геометричної топології” є формування чіткого розуміння суті 
фундаментальних понять алгебраїчної топології, які мають 
застосування до її геометричних розділів, вміння обчислити 
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Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: 
Основи теорії гомотопій 
- розуміти: 
Поняття фундаментальної групи і групи гомотопій 
- володіти: 
 Мовою теорії категорії, методами обчислення фундаментальної 

групи. 

Ключові слова Топологічний простір, категорія, функтор, фундаментальна 
група, ретракція, група гомотопій, CW-комплекс 
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Проведення лекцій, практичних та консультації для кращого 
розуміння матеріалу 

Теми Приведено у Таблиці 1 
 

  



 

 
 

Залік в кінці першого семестру, 
іспит в кінці другого семестру, 
усний 

Пререквізити Базові знання у обсязі магістерської програми з математики 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні, дискусія 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за основі балів поточної успішності (які 

набираються на практичних заняттях та внаслідок 

обговорення на лекціях), а також здачі письмових заліку та 

іспиту. 
Максимальна кількість балів: 
за поточну успішність – 30, 
за залік – 30, 

за іспит – 40. 

Підсумкова максимальна кількість балів - 100 балів. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. 

Політика виставлення балів: Враховуються бали, набрані на 

практичних заняття, під час дискусій на лекціях, внаслідок 

посьмової здачі заліку та іспиту. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку та 

екзамену 

Перелік питань розміщений на сторінці курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
   
 

 



Таблиця 1. Схема курсу «Додаткові розділи геометричної топології» 

Тиж-

день 
Тема План, короткі тези 

Форма 
діяльності 

Термін 
виконання 

1 Вступ: задачі 
теорії гомотопій 

Базові топологічні простори і базові 
топологічні проблеми 

л  – 2 год 
1 тиждень 

2,3 Теорія гомотопій Поняття гомотопії. Властивості гомотопії. 
Ретракти, деформаційні ретракти. 

л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

4,5 Теорія категорій Категорії, функтори, природні перетворення. 
Приклади категорій і функторів. 

л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

6,7 Фундаментальна 
група 

Означення і властивості фундаментальної 
групи. Обчислення фундаментальної групи. 
Накриваючі простори. 

л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

8,9 Придатна 
категорія 
топологічних 
просторів 

Компактно породжені простори. Добутки. 
л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

10,11 Групи гомотопій Поняття групи гомотопій. Відносні групи 
гомотопій 

л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

12,13 Локально 
тривіальні 
розшарування 

Властивість підняття гомотопії. 
Розшарування Серра. Розшарування 
Гуревича. Локально тривіальні розшарування 

л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

14,15 
Симпліціальні 

комплекси, CW-
комплекси. Теорія 

гомологій 

Симплекси, комплекси, барицентричне 
підрозбиття. Теорема про симпліціальну 
апроксимацію. CW-комплекси. Гомології 
симпліціальних комплексів. 

л – 2 год 

п – 2 год 

2 тижні 

16 Залік  Залік — 2 

год. 

на парі 

 Іспит  Іспит – 2 год  



 


