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курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор. 
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Анотація ... (не менше 1800 символів із пробілами) 

Ключові слова: добре темперований клавір, баянне виконавство, поліфонія, музична 

інтерпретація, динаміка, штрихи, формотворення. 

 

Vitalii OKHMANIUK  

PhD in Art, Professor, Honored Arts Worker of Ukraine, Professor at Music-Practical & 

Performing Training Department, Dean of Culture & Arts Faculty, Lesya Ukrainka Volyn National 

University, 13 Voli Ave, Lutsk, Ukraine, 43025 

ORCID: 0000-0001-9762-4968 

 

To cite this article: Okhmaniuk, V. (2023). Osoblyvosti interpretatsii tsyklu tvoriv Y. S. Bakha 

«Dobre temperovanyi klavir» u baiannomu vykonavstvi [Features of interpretation of the cycle of 

works by J. S. Bach «Well-tempered clavier» in bayan performance]. Fine Art and Culture Studies, 

1, 51–56, doi:  

 

Features of interpretation of the cycle of works by J. S. Bach  

«Well-tempered clavier» in bayan performance 

 

Summary ... (не менше 1800 символів із пробілами) 

Key words: well-tempered clavier, bayan performance, polyphony, musical interpretation, 

dynamics, strokes, shaping. 

 

Основний текст статті ... (Bezuhla, 2001). 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бeзуглa Р. І. Рeтрoспeктивний aнaліз рoзвитку укрaїнськoгo бaяннoгo мистeцтвa. 

Вісник КНУКіМ. 2001. Вип. 5. С. 27–32. 

REFERENCES: 

1. Bezuhla, R. I. (2001). Retrospektyvnyy analiz rozvytku ukrayinskoho bayannoho 

mystetstva [Retrospective analysis of the development of Ukrainian bayan art]. Visnyk KNUKiM, 5, 

27–32 [in Ukrainian].  

   ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 


