ВСТУП ДО ГОМОЛОГIЧНОЇ АЛГЕБРИ
VI КУРС, II СЕМЕСТР
(1) Поняття симплiцiального комплекса. Геометрична реалiзацiя симплiцiального
комплекса.
(2) Гомотопнiсть неперервних вiдображень. Гомотопiчна категорiя топологiчних
просторiв.
(3) Пари Борсука. Теорема про еквiвалентнiсть простору та його фактора
за стягуваним пiдпростором.
(4) Поняття клiтинного простору (CW-комплекса). Клiтиннi пiдпростори,
як пари Борсука.
(5) Поняття конуса, цилiндра та надбудови. Гомотопiчна еквiвалентнiсть
факторпростору та конуса для клiтинних пiдпросторiв.
(6) Довга коточна послiдовнiсть в гомотопiчнiй категорiї, асоцiйована
з парою Борсука (послiдовнiсть Пуппе).
(7) Поняття групи та когрупи в категорiї. Структура когрупи на
надбудовi.
(8) Властивiсть пiдняття гомотопiї. Поняття накриваючого простору.
Теорема про зв’язок фундаментальної групи та групи автоморфiзмiв
над базою для однозв’язного накриття.
(9) Поняття абстрактного та геометричного симплiцiального комплекса.
Групи гомологiй симплiцiального комплекса з коефiцiєнтами в
кiльцi.
(10) Симплiцiальна категорiя. Стандартнi твiрнi ∂ij , σij симплiцiальної
категорiї та спiввiдншення мiж ними.
(11) Представлення морфiзма симплiцiальної категорiї [m] → [n] в
jt
j1
is
виглядi ∂ni1 . . . ∂n−s+1
σm−t
. . . σm−1
, n ≥ i1 > · · · > is ≥ 0, m ≥
j1 > · · · > jt ≥ 0, n = m − t + s.
(12) Означення симплiцiальної об’єкта в категорiї. Симплiцiальнi множини.
Приклад: класифiкацiйний простiр групи.
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(13) Геометрична реалiзацiя симплiцiальної множини. Лема Ейленберга
- Зiльбера.
(14) Симплiцiальнi об’єкти в адитивих та абелевих категорiях. Комплекс,
асоцiйований з симплiцiальним об’єктом в адитивнiй категорiї.
(15) Сингулярнi симплекси. Зв’язок мiж сингулярними симплексами
та геометричною реалiзацiєю.
(16) Абелевiсть категорiї функторiв до абелевої категорiї.
(17) Категорiя комплексiв та гомотопiчна категорiя. Функтор гомологiй.
(18) Поняття адитивного вiдношення. Конструкцiя зв’язуючого гомоморфiзму.
(19) Лема про змiю.
(20) Точнiсть довгої гомологiчної послiдовностi.
(21) Поняття конуса гомоморфiзму комплексiв. Комплекс конуса для
вкладення геометричних симплiцiальних комплексiв.
(22) Довга точна послiдовнiсть, асоцiйована з конусом морфiзмiв комплексiв.
Збiг зв’язуючого гомоморфiзму з iндукованим функтором гомологiй.
(23) Поняття розщепленого комплекса. Будова розщеплених комплексiв.
(24) Поняття гомологiчного iзоморфiзму. Зв’язок мiж гомологiчними
iзоморфiзмами та ациклiчнiстю конуса.
(25) 5-лема.
(26) Означення гомотопiчної категорiї комплексiв. Стягуванi об’єкти.
Стягуванiсть конусiв iзоморфiзмiв.
(27) Поняття проективної резольвенти. Її єдинiсть з точнiстю до iзоморфiзму
в гомотопiчнiй категорiї.
(28) Поняття iн’єктивної резольвенти. Її єдинiсть з точнiстю до iзоморфiзму
в гомотопiчнiй категорiї.
(29) Аксiоми триангульованої категорiї. Точнiсть трикутникiв та вiдповiдна
довга точна послiдовнiсть.
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(30) Аксiоми триангульованої категорiї. Коточнiсть трикутникiв та вiдповiдна
довга точна послiдовнiсть.
(31) Перевiрка аксiом триангульованої категорiї для гомотопiчної категорiї
комплексiв (крiм аксiоми октаедра).
(32) Поняття цилiндра морфiзму. Iзоморфiзм цилiндра та областi в
гомотопiчнiй категорiї.
(33) Склейка двох довгих точних послiдовностей, асоцiйованих з конусом
морфiзму.
(34) Гомологiчнi iзоморфiзми є локалiзуючим сiмейством в гомотопiчнiй
категорiї.
(35) Розщепимiсть гомологiчного iзоморфiзму на обмежений справа
проективний комплекс.
(36) Розщепимiсть гомологiчного iзоморфiзму з обмеженого злiва iн’єктивного
комплекса.
(37) Повна пiдкатегорiя в похiднiй категорiї, об’єктами якої є комплекси,
у яких всi зникають всi гомологiї з ненульовими номерами.
(38) Повна пiдкатегорiя в похiднiй категорiї, об’єктами якої є комплекси,
у яких всi зникають всi гомологiї, крiм однiєї. Поняття Ext.
(39) Конструкцiя проективної резольвенти обмеженого справа комплекса.
(40) Конструкцiя iн’єктивної резольвенти обмеженого злiва комплекса.
(41) Лiвий похiдний функтор та його властивостi.
(42) Правий похiдний функтор та його властивостi.

