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Аспірантка Київського національного університету будівництва і 

архітектури архітектурного факультету кафедри «Основ архітектури та 

архітектурного проектування» Карбан Анна Анатоліївна, яка навчається в 

аспірантурі з 2016 р. працює на посаді архітектора ТОВ НПАБ «ЛІЦЕНЗіАРХ». 

Карбан Анна Анатоліївна приймала участь у розробці проектів, 

концептуальних і конкурсних пропозицій навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, 

дошкільних закладів і комплексів учбових установ), житлових будівель, 

релігійних об’єктів в Україні. За період діяльності на посаді було виконано 

низку проектів громадських об’єктів спортивно-розважальної сфери. 

За час роботи змогла проявити свою старанність, обізнаність і 

кваліфікованість у архітектурній галузі. 
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Відгук керівника: 

доктор архітектури, професор Слєпцов Олег Семенович (з витягу 

передзахисту): 

Анна Карбан – це здобувач, на яких утримується школа кафедри «Основ 

архітектури та архітектурного проектування».  З одного боку Анна – це 

художник,  з іншого – жорсткий структурний розум – і ви це бачите. По 

структурі робота, без сумніву, стоїть на плечах гігантів, включає досвід 

потужних попередників, і ми це побачили і прослухали. І в той же час – це 

якісна робота, дуже методична, актуальна і доцільна. Це результат 

узагальнення особистого досвіду, світового і вітчизняного. Тому робота 

рекомендована до захисту. 
 


