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У високорозвинених країнах світу всі ланки освіти мають на меті відродження власних націо-нальних традицій і духовних цінностей. Тому на майбутнього вчителя музичного мистецтва пок-ладено місію збереження і збагачення унікальних традицій українського хорового співу. Особливої значимості у забезпеченні ефективності даного процесу набуває сформованість стійкого пізнава-льного інтересу студентів до роботи з дитячими хоровими колективами, адже мотиваційна сфера є показником активності керівника хору, здатнос-ті ставити перед собою організаційні й пізнаваль-ні завдання, самостійно розв’язувати їх. У кон-тексті даної проблеми назріває потреба у розроб-ці методичного забезпечення формування пізна-вального інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з дитячими хоровими колек-тивами. Аналіз психолого-педагогічних джерел свід-чить про значний інтерес вчених до проблеми формування мотиваційної сфери особистості у різноманітних галузях її діяльності. Проблема мотивації поведінки людини розкрита у працях Дж. Гілфорда, Р. Кеттела, Д. Макклеланда, П. Якобсона та інших. Особливості мотивації до творчої діяльної розкриті у роботах В. Петрушина, Н. Тихомирової. Значна частина праць Ю. Гіппен-рейтер, С. Занюка, В. Рутковської присвячена ви-значенню взаємовпливу мотивації та навчальної діяльності. У роботах Б. Ананьєва експеримента-льно досліджений вплив педагогічної оцінки на мотиваційну сферу особистості учня. Значення пізнавального інтересу у формуванні мотивації до 

навчання розкрите у психолого-педагогічних пра-цях М. Добриніна, В. Іванова, С. Рубінштейна, та роботах педагогів-музикантів Л. Арчажникової, Г. Щукиної, В. Яконюка.  Питання теорії та методики формування мо-тиваційної сфери майбутніх учителів музичного мистецтва розглянуті у працях сучасних науков-ців А. Бондаренко, А. Козир, І. Коваленко, Т. Смирнової, І. Ростовської. Однак, попри значу-щість кола розглянутих питань, проблема мето-дики формування пізнавального інтересу майбут-ніх учителів музичного мистецтва до роботи з дитячими хоровими колективами у процесі хор-мейстерської підготовки потребує грунтовного вивчення й розробки. Мета статті полягає у визначенні специфіки й розкритті змісту методики формування пізнава-льного інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з дитячими хоровими колек-тивами у процесі хормейстерської підготовки. Формування інтересу студентів до хормейс-терської діяльності передусім залежить від викла-дачів дисциплін диригентсько-хорового циклу. Відомий педагог-музикант Г. Прокоф’єв, виходячи зі своїх багаторічних спостережень, наполягав не тільки на доцільності, але й на «необхідності ви-роблення прямого інтересу учня до своєї виконав-ської діяльності» [6, 430]. У той же час, А. Гольденвейзер зазначав, що уміння зацікавлю-вати учнів, залежить від уміння володіти їх ува-гою, а це – справа досвіду і таланту вчителя [2, 24]. Цієї ж позиції дотримуються вчені (П. Підка-систий, Л. Фрідман, М. Гарунов), які пов’язують 
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наявність широких і стійких інтересів із пробле-мою формування уваги. Стосовно взаємодії цих понять на психологічному рівні, С. Рубінштейн підкреслює, що «увага здебільшого є функцією інтересу» [7, 421]. У процесі дослідження пробле-ми формування виконавської уваги, експеримен-тально встановлено, що вона тісно пов’язана із мотиваційно-емоційною сферою особистості сту-дента, виявлено взаємозалежність виконавської уваги та емоцій, які є зовнішніми проявами моти-вації студентів у процесі виконавської диригент-сько-хорової діяльності.  У даному контексті доцільно розглядати «інтерес», як «потребу, яка стає властивістю осо-бистості, що спонукає її до такої діяльності, яка не тільки задовольняє її потребу в об’єктивних дося-гненнях, але й приносить їй бажаної емоційної насиченості» [5, 66]. Відповідно, інтерес є особли-вою психологічною потребою особистості в пев-них видах діяльності, котрі є джерелом бажаних переживань і засобом досягнення бажаних цілей. На відміну від потреб, які зазвичай задовільня-ються результатом діяльності, для виникнення «інтересу» важливий сам процес. Розглядаючи хормейстерську підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва як сус-пільно значиму виконавську творчу діяльність, серед мотивів, які сприяють формуванню пізнава-льного інтересу студентів до роботи з дитячими хоровими колективами, доцільно актуалізувати такі: мотиви самоствердження, мотиви самороз-витку, мотиви досягнення, мотиви ідентифікації себе з іншою людиною, просоціальні мотиви (суспільно значущі), мотиви афіліації, процесуаль-но-змістовні мотиви. За переконанням С. Занюка, процесуально-змістовні мотиви у більшій мірі сприяють формуванню пізнавального інтересу до діяльності, оскільки забезпечують активність сту-дентів змістом і процесом самої виконавської дія-льності [4]. Тобто, майбутнього вчителя музично-го мистецтва приваблює сама хормейстерська діяльність, подобається проявляти свою інтелек-туальну й емоційну активність, цікавить зміст виконуваного хорового репертуару, тощо.  Психологами встановлено, що єдність і взаємо-проникнення інтелектуальних, пізнавальних і емо-ційних моментів визначає сутність інтересу. Вини-кнення пізнавального інтересу студентів до хор-мейстерської діяльності може здійснюватись на основі викладання, яке передбачає проблематич-ність, новизну, встановлення зв’язків нового із вже знайомим. Адже, «збуджує інтерес і привертає ува-гу тільки те, що свіже, нове, і тільки при тій умові, якщо воно пов’язане із вже знайомим» [9, 421].  Л. Арчажникова зауважує, що «пізнавальний інтерес – це цінний мотив навчальної й фахової 

діяльності», водночас він може мати не лише різ-ний зміст, глибину, спрямованість, а й стійкість. За переконаннями вченої, варто розрізняти інтерес епізодичний і постійний: «перший виникає під час вивчення цікавих творів, окремих тем, під час під-готовки до концертів; другий – не пов’язаний з конкретною ситуацією, не залежить від обставин, характеризується стабільністю, проявляється як глибокий інтерес до обраного фаху» [1, 89]. Принагідно зазначити, що сучасні науковці (О. Скрипченко, Т. Лисянська, Л. Скрипченко) вио-кремлюють чотири за якістю етапи розвитку ін-тересу [8]. Найелементарніший рівень інтересу – це зацікавленість, що виникає за певних умов і швидко зникає при зміні ситуації (так-званий, «ситуативний інтерес» (за І. Шамовою), «епізо-дичний» (за Л. Арчажниковою). Другий етап – до-питливість, що характеризується прагненням осо-бистості проникнути за межі побаченого, пережи-ванням емоції здивування, почуттям радості відк-риття. Вищим етапом розвитку інтересу науковці визначають пізнавальний інтерес, пов’язаний із «намаганням учня самостійно розв’язати пробле-мне питання, самостійно визначити закономір-ність, розкрити причинно-наслідкові зв’язки» [11, 29]. Відтак, у визначенні рівнів сформованості пізнавального інтересу доцільно виокремлювати низький (ситуативний інтерес), середній (навчання за необхіністю), високий (стійкий пі-знавальний інтерес) рівні. Результати експериментального досліджен-ня дали можливість виявити найбільш ефективні форми і методи формування пізнавального інтре-су майбутніх учителів музичного мистнетцва до роботи з дитячими хоровими колективами. У пси-холого-педагогічній літературі зазначається, що інтерес викликається завдяки виникненню пози-тивних емоцій [3]. Тому, і особистість педагога, і процес навчання хормейстерській діяльності, по-винні обумовлюватись емоційною привабливіс-тю. Включення емоційної настанови у навчання студентів є додатковим резервом, який стимулює їх до здійснення хормейстерської діяльності.  З метою формування позитивного ставлення до виконання хормейстерської діяльності, у про-цесі нашого дослідження студенти залучались до індивідуальної й групової науково-дослідної ро-боти, яка передбачала виконання кількох серій дослідницьких завдань.  Перша серія дослідницьких завдань впрова-джувалась у ході вивчення спецкурсу «Методика роботи зі шкільними хоровими колективами»  й передбачала підготовку студентів до проведен-ня науково-пізнавальних прес-конференцій з ус-пішними хоровими диригентами, як професійних, так і зразкових дитячих хорових колективів.  
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Попередня підготовка передбачала проведення дискусій щодо тематики інтерв’ювання у формі «техніки акваріуму». Такий вид дискусій передба-чав постановку проблеми перед студентами, зад-ля вирішення якої досліджувані були поділені на кілька груп. У результаті обговорення проблеми, пропозиції кожної з груп виносились на захища-лись у ході спільних дискусій. Представники від груп мали можливість керуватись вказівками, які надходили у вигляді записок й брати так-званий «тайм-аут» для консультацій. В кінці дискусій бу-ло проведене критичне обговорення «техніки ак-варіуму», визначені пріоритетні напрямки й тема-тика проведення прес-конференцій. Індивідуаль-на самостійна підготовка до таких дискусій пе-редбачала розробку студентами низки питань стосовно проблем хормейстерської діяльності керівників хорових колективів, які найбільше їх цікавили.  Ефективним кроком у відборі найбільш акту-альних запитань до прес-конференцій стало залу-чення студентів до участі у імітаційно-рольових іграх, зокрема проведенні засідання експертної групи, в ході якого були обрані від кожної групи «студенти-кореспонденти», які безпосередньо спрямовувались на інтерв’ювання запрошених керівників хорових колективів. У ході прес-конференцій, студенти мали на меті отримати ґрунтовні відповіді, тому кожен з них, відповідно до почутого, міг поставити запрошеному гостю ще низку, заздалегідь підготованих або імпровізо-ваних у процесі інтерв’ю, питань, які б розкрива-ли усю сутність особливостей хормейстерської діяльності. Відчуваючи себе у ролі журналістів, студенти брали активну участь як у підготовці до прес-конференцій, так і безпосередньо у роботі на них. Відповіді на питання фіксувались усіма слу-хачами.  Наступна серія завдань з формування пізна-вального інтересу до роботи з дитячими хорови-ми колективами передбачала застосування мето-ду активного спостереження за виконавською діяльністю професійних керівників хорових коле-ктивів у ході концертних виступів та репетицій шкільних дитячих хорових колективів. Студенти долучались до відвідування концертів хорових колективів, а також мали можливість взяти участь у проведені майстер-класів досвідчених учителів музики загальноосвітніх шкіл. Метод активного спостереження мав на меті спрямову-вати увагу студентів у певному напрямку, за за-здалегідь визначеним планом-проспектом.  Серед складових плану-проспекту спостере-ження за виконавською діяльністю диригента у ситуації концертного виступу, були виокремлені наступні критерії: 1) вихід на сцену (зовнішній 

вигляд диригента, особливості поведінки, кон-такт з публікою); 2) налаштування хору (швидкість входження в роботу, встановлення візуального контакту з хором, чіткість й економ-ність дій, настройка хору у тональність, початок виконання твору, відповідність ауфтакту характе-ру виконуваного твору); 3) етап виконання хоро-вого твору (підготовка хорових партій до одноча-сних або почергових вступів, завбачливість дій диригента щодо вчасного взяття дихання, вико-нання цезур, зміни темпу, динаміки, характеру виконавцями, швидкість реакції на виконавські дії хористів (концертмейстера), вчасне коригу-вання інтонаційних змін, неточностей виконання, емоційний зв’язок керівника хору із хористами, взаємоспрямованість уваги учасників виконавсь-кого процесу, розкриття художнього образу вико-нуваного твору); 4) завершальний етап концерт-ного виконання хорового твору (концентрація уваги на логічному завершенні виконання твору, момент закінчення звучання, візуальний і внутрі-шній контакт з виконавцями (невербальна оцінка виступу), реакція диригента на результати вико-нання твору, поведінка керівника хору перед пуб-лікою (міміка, контрольованість емоцій і дій), швидкість переключення уваги на виконання на-ступного твору. План-проспект спостереження за виконавсь-кою діяльністю керівника дитячого хорового ко-лективу у процесі репетиційної роботи передбачав зосередження уваги студентів на етапах проведен-ня репетицій: 1) організація початку репетиції (формулювання теми, мети, завдань і плану репе-тиції, емоційність спілкування керівника хору, швидкість включення диригента й учнів у робо-ту); 2) розучування хорових творів (формування інтересу учнів до хорового твору, вокально-хорової діяльності, керівництво увагою учнів у процесі виконання вчителем хорового твору, умін-ня обирати завдання, викликати установки, фор-мулювати цілі, уміння залучати до активної вико-навської діяльності усіх учнів, підпорядкованість виконавських дій учнів єдиній художній меті – відтворенню художнього образу хорового твору, здібність утримувати увагу учнів у процесі її дина-мічного зниження, доцільність коментарів, пауз, зупинок у виконавській роботі, акцентуація на позитивних і негативних моментах виконання, тактовність вчителя у зверненнях до школярів); 3) завершальний етап репетиційної роботи над хоро-вим твором (логічність завершення роботи над твором, підведення підсумків спільної виконавсь-кої діяльності, оцінка активності учнів у процесі репетиції, часткове ознайомлення школярів із пер-спективним планом наступної репетиції, емоцій-ний показник успішності проведення репетиції 
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(вчителя музики й учнів), дисциплінарна контро-льованість вчителем поведінки учнів в організації завершального етапу репетиції. Деякі виступи і репетиції були зафіксовані на відео, що створювало можливість здійснювати зі студентами у процесі аудиторної роботи спільний детальний аналіз діяльності керівників хорових колективів зі студентами. У ході аналітичної ро-боти здебільшого використовувся метод спільно-го пригадування, який значно сприяв активізації пізнавального інтересу до роботи з дитячими хо-ровими колективами. Спочатку студенти фіксува-ли на аркуші паперу ті характеристики специфіки діяльності керівника хору, які їм вдалося поміти-ти. Далі, під час спільного пригадування, інші спо-стерігачі додавали моменти, які були зафіксовані ними у процесі споглядання того ж виступу. Від-так, здійснювався спільний детальний аналіз хор-мейстерської діяльності керівників хору, що дава-ло можливість відтворити цілісну картину поведі-нки й експресії диригента на різних етапах вико-нання хорового твору. Робота у групах активізу-вала студентів й збільшила результативність їх-ньої пізнавальної діяльності, що викликало цілу низку позитивних емоцій. З метою генералізації продуктивних ідей щодо подальшої перспективи оволодіння хормейстерсь-кою майстерністю, узагальнення й обговорення висновків прес-конференцій, була проведена на-вчальна дискусія у формі «аукціону ідей». Методи-ка дискусії передбачала обрання серед студентів «ведучого аукціону», «представників ідей-лотів» та їх «купців». Представників ідей-лотів і купців пред-ставляли дві групи студентів. У ході дискусії щодо суспільної значимості хормейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, предста-вники ідей-лотів висували власні ідеї. Під час аукці-ону ведучий пропонував «початкову ціну» за таку ідею, «купці» своїм «торгом», зазначали власну ці-ну. Вартість ідеї-лоту і його купівля свідчили про її цінність. У процесі подальшого обговорення студе-нти обґрунтовували свою «покупку», розкривали зміст ідеї, яка їм сподобалась. Завдяки такому мето-ду навчання студенти проявляли пізнавальну ак-тивність до роботи з дитячими хоровими колекти-вами, мали можливість висловити й переосмисли-ти свої думки. Друга серія дослідницьких завдань полягала в обговоренні дискусійних питань на кшталт «Складові успіху керівника хору», «Психолого-педагогічна сторона діяльності керівника хорово-го колективу», «Особистісні якості диригента: їх цінність у досягненні виконавської майстернос-ті», «Специфіка роботи з дитячими хоровими ко-лективами», а також пошуку цитат із наукової і мистецтвознавчої літератури, висловлених відо-

мими музикантами, педагогами і митцями щодо специфіки і цінності хормейстерської діяльності для майбутніх учителів музичного мистецтва. Доповіді студентів обговорювались на засіданнях круглого столу методом «снігової кулі», який пе-редбачав об’єднання учасників у групи по двоє-троє, після – у малі групи, а згодом – в одну-дві великі, з метою зібрання достатньої кількості ма-теріалу. У ході спільного аналізу було доведено, що хормейстерська діяльність вчителя музики є важливою суспільно значущою і творчою діяльні-стю, яка вимагає сформованості мотиівційної сфе-ри, спеціальних музичних, педагогічних, особисті-сних і організаторських здібностей.  Запропоновані методи значно активізували студентів у прояві пізнавального інтересу до хор-мейстерської діяльності не лише професійних ди-ригентів-хормейстерів, але й колег-однокурсників, викладачів практичних дисциплін диригентсько-хорового циклу, сприяли формуванню позитивно-го ставлення до виконання хорових творів з дитя-чими хоровими колективами. З цією ж метою на індивідуальних заняттях з «Хорового диригуван-ня» застосовувались вправи мотиваційного трені-нгу, спрямовані на формування самомотивації, цілого ряду супроводжуючих додаткових мотивів особистісної готовності студентів до роботи з ди-тячими хоровими колективами. Залежно встанов-леного оптимального рівня мотивації для кожного студента були розроблені тренінгові вправи, спря-мовані на актуалізацію мотивів досягнення, самос-твердження, саморозвитку, ідентифікації себе з іншою людиною, афіліації, суспільно значущих та процесуально-змістовних (внутрішніх) мотивів до роботи з дитячими хоровими колективами. Найбі-льший ефект у вирішенні даних завдань вдалося досягти завдяки систематичному виконанню сту-дентами таких вправ, як «Успіх у минулому», «Емоційне насичення», «Нове ім’я», «Ідентифікація з генієм», «Естетичні асоціації», «Мотиваційне пе-реключення», «Уявна розмова зі своєю професі-єю» [10, 41–46]. Великого значення у формуванні позитивного ставлення майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами є привабливість самого репертуару й особистісна емоційна зацікав-леність у його вивченні з учнями. Дотримуючись основних дидактичних вимог щодо відбору навча-льного матеріалу з мистецьких дисциплін, студен-ти були залучені до виконання шоу-презентації шкільної пісні. Стимулювання емоційної складової студентів до виконання обраних дитячих хорових творів здійснювалось методом мотиваційного тре-нінгу на основі спеціально розроблених модифіко-ваних вправ «Хвалько», «Естетизація й обожнюван-ня предмету діяльності», «Підзарядка» [10, 46–48], 
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які сприяли розвитку внутрішньої мотивації – стійкого інтересу до самого процесу хормейстер-ської діяльності. Зміст запропонованих вправ по-лягав у ідентифікації себе із предметом своєї дія-льності – виконанням дитячої хорової пісні, що давало можливість студентові зосередити увагу на усіх позитивних виконавських моментах хоро-вого твору, які можна було вигідно подати у влас-ній виконавській інтерпретації (вправа «Хвалько»); спрямуванні уваги студентів на есте-тичне захоплення й здивування тими особливос-тями твору, які раніше не помічались і сприйма-лись як простий набір нотних позначень, зосере-дженні на умінні викликати інтерес до виконавсь-ких елементів і фрагментів, над якими майбутні диригенти працювали систематично – здатності отримувати насолоду від самого процесу вико-нання (вправа «Естетизація й обожнювання пред-мету діяльності»); установки майбутніх керівни-ків дитячих хорових колективів на актуалізацію індивідуального невербального підкріплення по-зитивних емоцій, спричинених успіхами виконав-ської діяльності (вправа «Підзарядка»). Найбільш ефективними у вивчення й вико-нанні хорових творів на заняттях з «Хорового ди-ригування» і «Хорового класу та практикуму робо-ти з хором» виявилися: емоційні методи мотива-ції: заохочення, навчально-пізнавальна гра, ство-рення художньо-образних уявлень, створення си-туації успіху, стимулююче оцінювання, вільний вибір завдання, задоволення бажання бути значи-мою особистістю; пізнавальні методи мотивації: опора на життєвий досвід, виконання творчих за-вдань; кооперативне навчання; соціальні методи мотивації: стимулювання бажання бути корисним суспільству, потреба наслідувати відому особис-тість, створення ситуації взаємодопомоги, пошук контактів і співробітництва, зацікавленість в ре-зультатах колективної виконавської діяльності.  

Результати експериментальної перевірки запропонованої методики переконують, що ефек-тивність формування пізнавального інтересу до роботи з дитячими хоровими колективами зале-жить від залучення якомога більшої кількості до-даткових мотивів у процесі навчання хормейстер-ській діяльності. Найбільш оптимальними форма-ми формування пізнавального інтересу студентів у процесі хормейстерської підготовки є їх залу-чення до участі у прес-конференціях із керівника-ми зразкових дитячих хорових колективів, відві-дування концертних виступів та репетицій; про-ведення імітаційно-рольових ігор, шоу-презентацій шкільних пісень, мотиваційних тре-нінгових вправ і групових тренінгів у рамках лек-ційних, семінарських і практичних диригентсько-хорових дисциплін. Ефективність методики фор-мування стійкого пізнавального інтересу студен-тів до роботи з дитячими хоровими колективами забезпечують групи методів: навчальних дебатів і дискусій у формі «аукціону ідей», «снігової кулі», «техніки акваріуму», педагогічних бесід;  метод активного спостереження за виконавською діяльністю професійних керівників хорових коле-ктивів у ході концертних виступів та репетицій дитячих хорових колективів; метод спільного пригадування та коментування відеоматеріалу. Формування внутрішньої мотивації, що проявля-ється у підсиленні пізнавального інтересу до про-цесу і змісту хормейстерської діяльності з учнів-ськими хоровими колективами забезпечують ме-тоди інтерактивного навчання, мотиваційні тре-нінги, емоційні, пізнавальні та соціальні методи мотивації студентів. Перспектива подальших нау-кових досліджень полягає в удосконаленні мето-дики формування мотиваційної сфери майбутніх учителів музики у процесі хормейстерської підго-товки засобами мультимедіа й сучасних ІТ-технологій.  
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Зоя Софроний. Методика формирования познавательного интереса будущих учителей музы-
кального искусства к работе с детскими хоровыми коллективами 

В статье рассматривается специфика и содержание методики формирования познавательного 
интереса будущих учителей музыкального искусства к работе с детскими хоровыми коллективами, 
использованы общенаучные теоретические и эмпирические методы исследования, проанализирована 
сущность понятия «познавательный интерес», исследованы этапы его развития и специфика форми-
рования в процессе хормейстерской подготовки студентов. В статье расскрыто содержание автор-
ской методики формирования познавательного интереса будущих учителей музыкального искусства к 
работе с детскими хоровыми коллективами, представлено детальное описание эфективных форм и 
методов обучения, перспектива усовершенствования которых усматривается в использовании муль-
тимедийных и современных технологий. 

Ключевые  слова :  познавательный интерес, мотивация, будущие учителя музыкального искусст-
ва, хормейстерская подготовка, детские хоровые коллективы.  

 
Zoya Sofronii. The methods of forming a cognitive interest of future music teachers how to work 

with children's choirs 
The article reveals the specifics and the content of forming methods of a cognitive interest of future music 

teachers how to work with children's choirs, the use of general scientific, theoretical and empirical research meth-
ods, it is analyzed the concept «cognitive interest», are highlighted the stages of its development (interest 
(situational or episodic interest), curiosity (studying if necessary), a cognitive interest) and specificity of forming 
in the process of students’ choral preparation. This work provides a detailed description of effective non-
traditional forms and forming methods of a cognitive interest for future music teachers how to work with chil-
dren's choirs, the prospects of improvement are foreseen in the use of multimedia and modern IT technologies. 

Among the best forms of the developed methods of forming a cognitive interest of students in the process of 
choral preparation are defined: involvement in press conferences with the heads of superior children's choirs, 
attending the concerts and rehearsals; holding of imitation role-play games, show presentations of school songs, 
motivational training exercises and group trainings as part of lectures, seminars and practical conductor of cho-
ral disciplines. In the process of the research are defined the effective methods of forming a sustainable cognitive 
interest of students how to work with children's choirs, namely the method of academic debates and discussions in 
the form of «auction ideas», «snowball», «aquarium technology» pedagogical conversations; a method of active 
surveillance the performing activities of professional choir leaders during the concert performances and rehears-
als of children's choirs; a method of common remembering and commenting of video-material, traditional verbal 
learning methods (explanation, narration, conversation, discussion). The formation of internal motivation that 
appears in strengthening of a cognitive interest to the process and content of choral activity with students choirs 
providing interactive teaching methods, motivational trainings, emotional, cognitive and social methods of moti-
vation of students. 

Keywords :  a cognitive interest, motivation, methods, future music art teachers, choral preparation, chil-
dren's choirs.   
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