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The results of the scientific-researching projects of the Teaching Department personnel of the 

Institute of Architecture of Lviv National Polytechnic University have been published in the bulletin as 
well as the project results of the architectural school of other high schools. The vital issues of educational 
theory of the design of architectural environment, typological design, landscape and urban design, 
scenographic design, interior design are considered in the publications.  
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