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KURSA KODS Mate6001

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Topoloģija
Kursa nosaukums angliski Topology
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aleksandrs Šostaks DSZF Dr. habil. math.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)  80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits 4

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

4 P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Matemātiska analīze I, II, III; Algebra I, Matemātiska 
loģika

Zinātņu nozare/apakšnozare Matemātika
Kursa mērķi Dot studentiem skaidru priekšstatu pat topoloģijas 

pamatkoncepcijām, prast atpazīst tos, un izmantot tos gan 
apgūstot teorētiskas matemātikas kursus, gan risinot 
praktiska rakstura problēmas.

Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentu ar topoloģijas pamatjēdzieniem un 
dažiem fundamentāliem topoloģijas rezultātiem; iemācīt 
studentus patstāvīgi veikt elementāras operācijas un 
konstrukcijas ar topoloģiskām telpām; u prast izmantot šajā 
kursā  iegūtas zināšanas un iemaņas gan studējot citus 
matemātikas kursus, gan  risinot praktiska raksturā 
problēmas (piem. matemātiskā modelēšanā). 

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Sekmīgi  apgūstot  kursu students  zinās  topoloģijas

pamatjēdzienus tādus, kā  topoloģiska telpa, topoloģijas
bāze, topoloģijas priekšbāze, attēlojumu nepārtrauktība.
Students  tiks  iepazīstināts  ar  jaunu topoloģisku  telpu
konstruēšanu  no  jau  zināmām  (topoloģisku  telpu
apakštelpas,  topoloģisku  telpu  reizinājumiem  un
summām). Tiks apgūti tādi fundamentālie matemātiskie

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LMAT6001
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jēdzieni,  kā  telpas  atdalamība,  kompakta  kopa,
metriska telpa, telpas metrizejamība u.c. Studenti spēs
atpazīt  šos  jēdzienus  un  izmantot  iegūtos  rezultātus
citos  kursos  (matemātiskajā  analīzē,  funkcionālajā
analīzē,  diferenciālvienādojumu  teorijā,  kompleksā
mainīgā funkciju  teorijā, u.c.).

angliski After  graduating  the  course  the  student  will  master
basic topological concepts, such as topological space,
base and subbase of a topology, a topology generated
from  a  family  of  sets,  topology  of  a  metric  space,
separation  axioms,  and  continuity  of  a  mapping.
Operations of taking a subspace and finite products of
topological spaces will be familiar to a student. Such
fundamental  mathematical  concepts  as  separatedness,
compactness,  metrization  and  metrizability  will  be
mastered by a student after completing this course. The
student  will  be  able  understand  and  to  apply  these
notions and construction in other fields of mathematics

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss  galvenokārt  ir  veltīts  vispārīgai  topoloģijai.

Kursā  aplūkotas  topoloģijas  pamatidejas  un
pamatkoncepcijas,  kā  arī  daži  svarīgi  topoloģijas
rezultāti.  Tiks  detalizēti  izstudētas   tādas
fundamentālas matemātiskas koncepcijas, kā atdalmība,
kompaktība, metrizācija, metrika u.c. Tiks apskatīti arī
atsevišķi  elementārāki  algebriskās  topoloģijas
jautājumi.  Īpaša  uzmanība  tiks   veltīta  topoloģisku
metožu  un  rezultātu  pielietojumiem  matemātiskā
analīzē  un  funkcionālā  analīzē,  kā  arī  saikņu
noskaidrošanai starp topoloģiju - no vienas puses - un
funkcionālo analīzi,  algebru un ģeometriju  -  no otras
puses.

angliski The main  objective  of  the  course  is  General  or  Set-
Theoretic  topology.  Basic  ideas  and  concepts  of
Topology will  be considered.  Some important  results
concerning  separation  axioms  and  extension  of
continuous  functions  will  be  discussed.  Some
elementary concepts of Algebraic topology will be also
briefly discussed. Special attention will be application
of methods and results of Topology in other fields of
Mathematics:  especially  Mathematical  Analysis,
Functional Analysis Algebra and Geometry.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

(lekcijas, praktiskās nod.)

Ievads. Topoloģijas pamatkoncepcijas. 2 2 L

Metriskas telpas. 2 2  L
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Topoloģiskas telpas: definīcija, piemēri 2 1 L+1 PN

Topoloģiskas telpas struktūra 2 1 L+1 PN

Topoloģijas bāze un priekšbāze 2 1 L +1 PN 

Nepārtrauktas funkcijas 2 2 L

Homeomorfisms. Algebriskas topoloģijas elementi. 4 4 L

Atdalāmības aksiomas T0 – T2 1 1 L

Atdalāmības aksiomas T3 – T4,  Funkcijas normālās telpās 3 2 L+1 PN

Kompaktas telpas 4 3 L+1 PN

Topoloģisku telpu reizinājums 2 1 L+1 PN

Topoloģisku telpu metrizējamības problēma. 2 1 L+1 PN

Daži topoloģijas jēdzienu un rezultātu lietojumi. 4 3 L +1 PN

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Literatūras studijas, gatavošanās
semināriem, uzdevumu 
risināšana, testu izpilde.

48

Prasības KRP iegūšanai Nokārtoti visi patstāvīgie darbi, sekmīgs vērtējums ieskaitē
Mācību pamatliteratūra  1. A.Šostaks, M. Zandere. Topoloģijas elementi I, (Rīga, LVU 

1978.) 
2. A.Šostaks, M. Zandere. Topoloģijas elementi II, (Rīga, LVU 

1979.)
3. N. Bourbaki. General Topology. Chapters 5-10, Springer 

Verlag, 1998.
4. R. Engelking, General Topology. Warszawa, 1977.
5. E.Ģingulis. Ievads topoloģijā. Liepāja, 1998.
6. L.A.Steen, J.A.Seebach. Counterexamples in topology, New 

York, 1995.
7. N. Bourbaki, General Topology, Chapters 1-4, Springer Verlag,

1998.
Mācību papildliteratūra  1. Stephen Willard, General topology, 2004.

2. John McCleary, A first course in topology: Continuity and 
dimension, American Mathematical Society, 2006.

3. Elliot M. Pearl,  Open problems in topology, Elsevier Verlag, 
2006.

4. Volker  Runde, A taste of topology, Springer, 2005.
5. Kelley, J.L. General topology, Springer, 1980.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
Aleksandrs Šostaks

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Anita Jansone

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. Datums


