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ЗВІТ 

про результати щорічного соціологічного дослідження «Абітурієнт - 2018» 

Проблема професійного самовизначення стояла перед молоддю завжди, а 

сьогодні вона особливо актуальна, тому що сучасні умови ринку праці ведуть 

до того, що більшість випускників не мають ясної життєвої перспективи. Деякі 

з них йдуть вчитися і працювати за спеціальностями, що не відповідають їх 

індивідуальним запитам. 

Сьогодні більшість молодих людей прагне отримати престижну 

професію, затребувану на українському ринку праці, не замислюючись про 

свою самоактуалізацію. Виникає протиріччя між: 

- життєвими і професійними планами абітурієнтів і реальними 

можливостями їх здійснення; 

- прагненням суспільства оптимально використовувати трудовий і 

творчий потенціал молоді та її недостатньою підготовкою до усвідомленого і 

обґрунтованого вибору професії; 

- життєвими, професійними планами абітурієнтів і недостатньою їх 

підготовкою до усвідомленого вибору професії. 

Вибір майбутньої професії завжди індивідуальний, оскільки він являє 

собою частину особистісного самовизначення, пошук майбутнім фахівцем 

свого покликання. Кожен школяр розуміє, що освіта є, в даний час, невід'ємною 

складовою всього його життя. Вибір випускниками шкіл закладу вищої освіти є 

завданням з багатьма невідомими, від успішного вирішення якого залежить їх 

майбутнє.  

Для складання узагальненого портрету абітурієнта НТУ «ХПІ» крім 

визначення мотивів професійного вибору, самооцінки особистих здібностей, 

цілей навчання в НТУ «ХПІ», необхідно з'ясувати специфіку вибору ЗВО і 

спеціальності, а також відповідність уявлень про навчання у закладі вищої 

освіти реаліям університетського життя. 

Об'єктом даного дослідження є першокурсники НТУ «ХПІ». 



Предмет дослідження - мотиви отримання абітурієнтами вищої освіти, 

мотивація вступу до НТУ «ХПІ», мотиви вибору спеціальності, період 

формування професійного інтересу, ціннісні орієнтацій випускників. 

Метою дослідження є вивчення процесу професійного самовизначення 

абітурієнтів. 

Завдання дослідження: 

• мотиви отримання абітурієнтами вищої освіти та вступу до НТУ «ХПІ»; 

• мотиви професійного вибору абітурієнтів; 

• період формування інтересу молодих людей до обраної спеціальності 

(процес самовизначення, коли здійснено вибір спеціальності, ЗВО); 

• специфіку вибору ЗВО (яким пріоритетом відзначався ХПІ, хто допоміг 

визначитися з вибором); 

• уявлення про процес навчання в університеті; 

• проблеми при поданні документів у приймальну комісію університету 

(ефективність, дружелюбність, оперативність, надання інформаційних послуг і 

т.д.). 

Генеральна сукупність складає 1651 студент. Вибіркова сукупність 

складає 450 осіб, або 27,3% від загальної кількості; з них 306 студентів 

бюджетної форми навчання і 144 студенти контрактної форми. 39% 

респондентів до вступу в НТУ «ХПІ» жили у обласному центрі, 35,8% - в 

районному центрі, 13,8% - в селищах міського типу і 11,4% - в селі (Див. рис. 

1.1).  

Таблиця 1.1 - Де жили до вступу в ЗВО 

 % 

Обласний центр 39,0% 

Районний центр 35,8% 

СМТ 13,8% 

Село 11,4% 



Рисунок 1.1 - Де жили до вступу в ЗВО 

 

Серед опитаних абітурієнтів 95,1% отримали середню освіту, а 4,9% - 

середньо-спеціальну.  

Таблиця 1.2 - Освіта респондентів до вступу в НТУ «ХПІ» 

 % 

Середня 95,1 

Середня-спеціальна 4,9 

Інше 0 

 

середня; 95.10%

середня-
спеціальна; 4.90%

 

Рисунок 1.2 - Освіта респондентів 



Більшість першокурсників – 62,6% - відмітили, що в школі були 

«хорошистами»,  18,7% були «відмінниками», 13% - «трієчниками». Всього 

5,7% респондентів закінчили школу із золотою медаллю (Див. рис. 1.2).  

 

Таблиця 1.3 - Успішність до вступу у ЗВО 

 % 

Медаліст, диплом з відзнакою 5,7% 

Відмінник 18,7% 

Хорошист 62,6% 

Трієчник 13,0% 

Рисунок 1.3 Успішність до вступу у ЗВО 
 

За статтю респонденти розподілилися наступним чином – 66,9% 

представники чоловічої статі і 33,1% - жіночої. 

 

Таблиця 1.4 - Стать респондентів 

 % 



Чоловіча 66,9% 

Жіноча 33,1% 

 

66.90%

33.10%

чоловіча жіноча

 

Рисунок 1.4 - Стать респондентів 

 

Збір інформації в ході дослідження здійснювався методом анкетного 

опитування.  

В опитуванні брали участь студенти  І курсу 5-ти навчально-наукових 

інститутів та 3 факультетів НТУ «ХПІ». 

Опитування проведено 17-25 жовтня 2018 року, після першого місяця 

навчання студентів в університеті. 

За результатами дослідження; 

1. Основним мотивом здобуття вищої освіти для абітурієнтів за останні 5 

років є впевненість у тому, що вища освіта дає можливість краще 

влаштуватися в житті, так вважають 61,8% опитаних.  З 2000 по 2013 роки, в 

цілому, спостерігається стійка тенденція до збільшення значущості даного 

мотиву для респондентів (показник зростав з 68,1% до 85,9%). А починаючи з 

2014 року намітилася тенденція до зниження даного показника. Так, у 2014 році 



він склав 78,5%, в 2015 - 77,6%, в 2016 - 75,2%, а в 2017 - 69,1%. І лише в цьому  

році відзначається також зниження даного показника.  

На другому місці серед мотивів отримання вищої освіти у 2018 році 

43,9% першокурсників відмітили, що вища освіта також дає їм можливість 

підвищити свій культурний та інтелектуальний рівень, що є близьким до 

аналогічного показника минулого 2017 року, де на такий мотив вказали 48,3% 

опитаних. 

 

Таблиця 1.5 - Чому вирішили отримати Вищу освіту? 

 % 

Можливість краще влаштуватися в житті 61,8% 

ВО потрібно для майбутньої роботи 38,2% 

Бажання придбати цікаву професію 30,1% 

Можливість підвищити свій рівень розвитку 43,9% 

Бажання / необхідність мати диплом про ВО 22,0% 

Прагнення не відстати від інших 4,1% 

Просто хочу вчитися далі 6,5% 

Просто хотілося стати студентом 8,1% 

 

 



Рисунок 1.5 - Чому вирішили отримати Вищу освіту 

 

2. Протягом багатьох років дослідження одним з головних мотивів вступу 

до нашого ЗВО для більшості абітурієнтів була наявність в університеті 

спеціальності, по якій абітурієнт бажає отримати вищу освіту (63,8% в 

2010р, 57,1% - в 2012р). 

Однак, у 2014 році основними мотивами вибору ЗВО стали сильний склад 

викладачів і потужна матеріально-технічна база університету. 

Починаючи з 2015 року намітилася тенденція до вибору НТУ «ХПІ» як 

пріоритетного закладу навчання завдяки «Високому рейтингу НТУ «ХПІ» 

серед інших ЗВО міста». Так, у 2018р. цей мотив вибору ЗВО став основним 

для 45,5% респондентів, що підтверджує тенденцію, яка склалася у попередні 

2015-2017 роки. 

Одним з провідних мотивів вибору ЗВО стала можливість стажування та, 

у подальшому, робота за кордоном – це відзначили 35% опитаних. 

 



Таблиця 1.6 - Що вплинуло на рішення вступити до  НТУ «ХПІ»? 

 % 

Високий міжнародний рейтинг НТУ «ХПІ» 45,5% 

Тільки в НТУ «ХПІ» є спеціальність, що цікавить 

мене  

25,2% 

Прийнятний рівень оплати за навчання 6,9% 

Висока кваліфікація викладачів 29,3% 

Можливість стажування, роботи за кордоном 35% 

Тут легко вчитися 7,3% 

Зручне місцезнаходження 18,7% 

Рекомендації родичів і друзів 34,1% 

Тут навчаються друзі і знайомі 16,3% 

В інших ВНЗ не пройшов 8,1% 

 

Рисунок 1.6 - Що вплинуло на рішення вступити до НТУ «ХПІ»? 

 

3. Серед мотивів професійного вибору абітурієнтів 2000-2018 років одним 

з основних і стабільних є інтерес до обраної спеціальності.  Даний показник 

коливається від 56,6% (у 2017 р) до 69,9% (у 2018 р. і це максимальний 

показник за всі роки спостережень). Зокрема, у 2010 році – 56,6%, у 2014 році – 

61,7%, у 2015 році – 57,8%, у 2016 році – 68%, а у 2017 – 64% (Див. рис. 1,6). 



Найбільше у майбутній професії респондентів приваблює можливість 

працевлаштування за кордоном (33,3% опитаних), престижність професії та 

рівень оплати праці – 29,3% та 30,9% відповідно (Див. рис. 1,7). 

 

Таблиця 1.7 - Що вплинуло на вибір спеціальності? 

 % 

Інтерес до обраної спеціальності 69,9% 

Відносно невеликий конкурс на спеціальність 14,1% 

Сучасні інформаційні технології при навчанні 

спеціальності 

14,8% 

Престижність і затребуваність спеціальності, 52,4% 

Можливість професійного зростання і кар'єри 27,9% 

Можливість участі в дослідницьких проектах 6,6% 

Можливість виїхати на подальше навчання закордон 27,4% 

Вибір спеціальності був вимушеним 8,7% 

Інтерес в школі до майбутньої професії 15,9% 

 

69.9%

14.10%
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Рисунок 1.7 - Що вплинуло на вибір спеціальності? 



 

Таблиця 1.8 - Що найбільше приваблює в обраній професії? 

 % 

Престижність професії 29,3% 

Рівень оплати праці 30,9% 

Творчий характер праці 29,3% 

Сімейні традиції 4,1% 

Власні здібності 20,3% 

Можливість працевлаштуватися за кордоном 33,3% 

 

 

29.30%
30.90%
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4.10%

20.30%
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Рисунок 1.8 - Що найбільше приваблює у обраній спеціальності? 

 

4. У більшості абітурієнтів інтерес до спеціальності сформувався 

незадовго до вступу до ЗВО (62,0% в 2014 р., 69,5% - в 2015 р., 68,8% - в 2016 

р., 66,8% - в 2017р. та 73,2% у 2018 році). Також він є одним з найбільш  

високих за всі роки спостережень. 

 

Таблиця 1.9 - Коли з`явився інтерес до обраної спеціальності? 

 

З дитинства мріяв 12,2% 



Незадовго до вступу до ЗВО 73,2% 

Після відвідин Дня відкритих дверей 9,8% 

Після зустрічі з викладачами в школі і 

відвідування ЗВО 

4,8% 

 

12.20%

73.20%

9.80%

4.80%
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Незадовго до вступу до ЗВО
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Рисунок 1.9 - Коли з`явився інтерес до обраної спеціальності? 

 

Професійний вибір студентів, в першу чергу, здійснювався відповідно до 

власних переконань. Згідно з результатами дослідження, абітурієнти обирають 

спеціальність самостійно. У 2015 році цей показник складав 57,9%, в 2016 - 

50,6%, у 2017 р. - 60,2%, а у 2018 році склав 56,1%.  

Порадою батьків або родичів при визначенні спеціальності скористалися 

28,5% абітурієнтів, опитаних у 2018 р. 

 

Таблиця 1.10 - Що допомогло визначитися зі спеціальністю? 

 % 

Порада батьків, родичів 28,5 

Рекламна кампанія НТУ «ХПІ» 8,1% 

Інформація отримана під час Дня відкритих дверей 12,2% 



Заходи з профорієнтації в школі, проведені 

представниками ЗВО 

3,3% 

Власна позиція 56,1% 

Сайт спеціальності 12,2% 

Порада друзів 8,1% 

 

 

Рисунок 1.10 Що допомогло визначитися зі спеціальністю? 

 

Більшість абітурієнтів готувалися до вступу за допомогою репетиторів 

(62,6%). 

5. Для НТУ «ХПІ» першість пріоритету визначили 65,9% абітурієнтів, 

друге місце пріоритету для НТУ «ХПІ» визначили 13% опитаних, і третє – 5,7% 

респондентів. Таким чином можна сказати, що абітурієнти в більшості випадків 

цілеспрямовано бажали навчатися у нашому ЗВО. 

 

Таблиця 1.11 - Яким пріоритетом був визначений абітурієнтами НТУ 

«ХПІ»? 

 % 

I 65,9% 

II 13,0% 

III 5,7% 

IV 2,4% 

V 3,3% 



 

Рисунок 1.11 - Яким пріоритетом був зазначений Вами НТУ «ХПИ»? 

 

6. Визначитися з вибором спеціальності 12,2% абітурієнтів допомогла 

інформація отримана на сайті спеціальності; 8,1% абітурієнтів звернули увагу 

на рекламну кампанію випускових кафедр в ЗМІ і Інтернеті; а 12,2% студентів 

визначилися з вибором спеціальності за допомогою «Днів відкритих дверей», 

що проводяться в університеті. Ще 8,1% абітурієнтів прислухалися до думки 

друзів. Лише 3,3% студентів, які брали участь в опитуванні, вказали, що 

визначитися з вибором спеціальності їм допомогли заходи щодо 

профорієнтації, що проводяться в школі співробітниками випускових кафедр 

університету. 

При цьому, 65% респондентів зазначили, що навчаючись в НТУ «ХПІ» в 

першу чергу будуть прагнути отримати знання саме за своєю спеціальністю, а 

23,6% - отримати знання, необхідні для створення власного бізнесу. 

 

 



 

Таблиця 1.12 - До яких знань будуть прагнути передусім при 

навчанні у НТУ «ХПІ»? 

 % 

У галузі соціально-гуманітарних дисциплін 12,2% 

У галузі економічних дисциплін 14,6% 

У галузі фундаментальних дисциплін 17,1% 

Базові знання з усіх дисциплін 25,2% 

Знання за своєю спеціальністю 65,0% 

Зайнятися наукою, вступити до аспірантури 7,3% 

Долучитися до громадської діяльності 2,4% 

Знання, необхідні для створення власного бізнесу 23,6% 

 

Рисунок 1.12 - Якими знаннями будуть прагнути оволодіти у НТУ «ХПІ» 

передусім? 

 

7. Після закінчення університету 35% опитаних першокурсників 2018 

року хотіли б побудувати свій бізнес, 33,3% - виїхати за кордон на роботу або 

навчання (у 2017 році цей показник складав 35,2%,) 30,9% опитаних хочуть 

бути знавцем своєї справи, працювати за фахом (у 2017 році цей показник був 

значно вищий – 41,5% опитаних), 28,5% - бути затребуваними на ринку праці (у 

2017 році - 34,2% респондентів,) а 20,3% - працювати там, де добре платять. 

 

 



 

Таблиця 1.13 - Чого хочуть після закінчення університету 

 % 

Мати попит на ринку праці 28,5% 

Побудувати свій бізнес 35,0% 

Бути знавцем своєї справи, працювати за фахом 30,9% 

Створити сім'ю, вдало вийти заміж/одружитися 21,1% 

Бути фахівцем в області своїх інтересів, але не за 

фахом 

8,9% 

Виїхати на роботу/навчання за кордон 33,3% 

Зайнятися наукою, вступити до аспірантури 3,3% 

Зайнятися громадською діяльністю 2,4% 

Працювати там, де добре платять 20,3% 

Знайти себе 14,6% 

 

28.50%

35.00%

30.90%

21.10%

8.90%

33.30%

3.30%
1.60%

20.30%

14.60%

Рисунок 1.13 - Що прагнуть отримати по закінченні ВНЗ 

 

При цьому, якби була можливість поїхати за кордон, 37,4% 

першокурсників хотіли б поїхати на навчання, стажування і спробували б там 

залишитися, 22,8% опитаних хотіли б поїхати на навчання, стажування, але 



потім би повернулися і лише 2,4% ні в якому разі не планують виїжджати з 

України, хоч би як важко тут не жилося. 

8. Кожен десятий абітурієнт, а саме 11,4% опитаних, стикалися зі 

складнощами при поданні документів до НТУ «ХПІ». В першу чергу 

опитані скаржаться на те, що співробітники приймальної комісії не змогли 

надати повну інформацію про спеціальність. Також відмічають те, що 

періодично відбувався збій в роботі електронної системі подачі документів та 

черги в приймальній комісії при поданні оригіналів документів. 

 

Таблиця 1.14 - Чи стикалися із труднощами при подачі документів до ЗВО? 

 % 

Так 11,4% 

Ні 88,6% 

 

Рисунок 1.14 - Чи стикалися із труднощами при подачі документів до ЗВО? 

 

9. Серед опитаних першокурсників 30,9% вважають ЗНО чесним, 

прозорим засобом оцінки знань, а 28,4%, навпаки, ні. При цьому 40,7% 

опитаних відзначили, що їм важко відповісти на це питання. 



10. Опитуваним було запропоновано 18 життєвих цінностей, з яких вони 

мали можливість вибрати кілька найважливіших для них. 52,8% опитаних 

відзначили, що це – друзі, 49,6% - любов, 47,2% - сімейний добробут, 46,3% - 

добре здоров’я, а 39% - цікава робота.  

 

Таблиця 1.15 - Життєві цінності першокурсників 

Життєві цінності % 

Цікава робота 39 

Матеріальний добробут 36,6 

Друзі  52,8 

Кар’єра, діловий успіх 37,4 

Гармонійне статеве життя 12,2 

Популярність, суспільне визнання 4,1 

Особистий спокій, відсутність хвилювань, неприємностей 30,9 

Любов 49,6 

Прилучення до цінностей духовної культури, літератури, 

мистецтва 

7,3 

Гарні, добрі стосунки з оточуючими 19,5 

Можливість розвитку, реалізації своїх здібностей, талантів 35,8 

Сімейний добробут 47,2 

Особиста свобода, самостійність, незалежність 30,1 

Цікаві розваги, повноцінний відпочинок 14,6 

Добре здоров’я 46,3 

Влада над людьми 8,1 

Якісна освіта 11,4 

Бути корисним людям, своїй країні 11,4 

 



Рисунок 1.15 - Життєві цінності першокурсників 

 



ВИСНОВКИ: 

 

1. Основним мотивом здобуття вищої освіти для абітурієнтів за останні 5 

років є впевненість в тому, що вища освіта дасть можливість краще 

влаштуватися в житті, так вважають 61,8% опитаних.  З 2000 по 2014 роки в 

цілому спостерігається стійка тенденція до збільшення значущості даного 

мотиву для респондентів (показник зростав з 68,1% до 85,9%). А починаючи з 

2015 року намітилася тенденція до зниження даного показника. Так, у 2014 році 

він склав 78,5%, в 2015 - 77,6%, в 2016 - 75,2%, а в 2017 - 69,1%. І лише в цьому  

році відзначається незначне зниження даного показника.  

На другому місці серед мотивів отримання вищої освіти у цьому році 

43,9% першокурсників відмітили, що вища освіта також дає їм можливість 

підвищити свій культурний та інтелектуальний рівень, що майже співпадає з 

аналогічним показником минулого 2017 року, де такий мотив вказали 48,3% 

опитаних. 

2. Протягом багатьох років дослідження одним з головних мотивів вступу 

до нашого ЗВО для більшості абітурієнтів була наявність в університеті 

спеціальності, по якій абітурієнт бажає отримати вищу освіту (63,8% в 2010 

р, 57,1% - в 2012р). 

Однак, у 2014 році основними мотивами вибору ВНЗ стали сильний склад 

викладачів і потужна матеріально-технічна база інституту. 

Починаючи з 2015 року намітилася тенденція до вибору НТУ «ХПІ» як 

пріорітетного закладу навчання завдяки «Високому рейтингу НТУ «ХПІ» 

серед інших ЗВО міста». Так, у 2018р. як і у 2015 – 2017 р.р., цей мотив вибору 

ЗВО став основним для 45,5% респондентів. 

3. Серед мотивів професійного вибору абітурієнтів 2000-2018 років одним 

з основних і стабільних є інтерес до обраної спеціальності.  Даний показник 

коливається від 37,0% (у 2001 р) до 69,9% (у 2018 р. і це максимальний 

показник за всі роки спостережень). Зокрема, у 2001 році цей показник склав 

37,0%, у 2010 році – 56,6%, у 2014 році – 61,7%, у 2015 році – 57,8%, у 2016 

році – 68%, а у 2017 – 64% (Див. рис. 1,6). 



Найбільше у майбутній професії респондентів приваблює можливість 

працевлаштування за кордоном (33,3% опитаних), престижність професії та 

рівень оплати праці – 29,3% та 30,9% відповідно (Див. рис. 1,7). 

4. У більшості абітурієнтів інтерес до спеціальності сформувався 

незадовго до вступу до ЗВО (62,0% в 2014 р., 69,5% - в 2015 р., 68,8% - в 2016 

р., 66,8% - в 2017р. та 73,2% у 2018 році) і також є одним з найбільш  високих 

за всі роки спостережень. 

Професійний вибір студентів, в першу чергу, здійснювався відповідно до 

власних переконань. Згідно з результатами дослідження, абітурієнти обирають 

спеціальність самостійно. У 2015 році цей показник склав 57,9%, в 2016 - 

50,6%, у 2017 р. - 60,2%, а у 2018 році – 56,1%. Розкид показника за всі роки 

досліджень становить 18,5%: найнижчий показник зафіксований у 2005 році 

(44,8%) і найбільш високий - в 2014 році (63,3%). 

Порадою батьків або родичів при визначенні спеціальності скористалися 

28,5% абітурієнтів, опитаних у 2018 р. 

Більшість абітурієнтів готувалися до вступу за допомогою репетиторів 

(62,6%). 

5. Для НТУ «ХПІ» першість пріоритету визначили 65,9% абітурієнтів, 

друге місце пріоритету для НТУ «ХПІ» визначили 13% опитаних, і третє – 5,7% 

респондентів. Таким чином можна сказати, що абітурієнти в більшості випадків 

цілеспрямовано хотіли навчатися у нашому ЗВО. 

6. Визначитися з вибором спеціальності 12,2% абітурієнтів допомогла 

інформація отримана на сайті спеціальності; 8,1% абітурієнтів звернули увагу 

на рекламну кампанію випускових кафедр в ЗМІ і Інтернеті; а 12,2% студентів 

визначилися з вибором спеціальності за допомогою «Днів відкритих дверей», 

що проводяться в університеті. Ще 8,1% абітурієнтів прислухалися до думки 

друзів. Лише 3,3% студентів, які брали участь в опитуванні, сказали, що 

визначитися з вибором спеціальності їм допомогли заходи щодо 

профорієнтації, що проводяться в школі співробітниками випускових кафедр 

університету. 



При цьому, 65% респондентів зазначили, що навчаючись в НТУ «ХПІ» в 

першу чергу будуть прагнути отримати знання саме за своєю спеціальністю, а 

23,6% - отримати знання, необхідні для створення власного бізнесу. 

7. Після закінчення університету 35% опитаних першокурсників 2018 

року хотіли б побудувати свій бізнес, 33,3% - виїхати за кордон на роботу або 

навчання (у 2017 році цей показник складав 35,2%,) 30,9% опитаних хочуть 

бути знавцем своєї справи, працювати за фахом (у 2017 році цей показник був 

значно вищий – 41,5% опитаних), 28,5% - бути затребуваними на ринку праці (у 

2017 році - 34,2% респондентів,) а 20,3% - працювати там, де добре платять. 

При цьому, якби була можливість поїхати за кордон, 37,4% 

першокурсників хотіли б поїхати на навчання, стажування і спробували б там 

залишитися, 22,8% опитаних хотіли б поїхати на навчання, стажування, але 

потім би повернулися і лише 2,4% ні в якому разі не планують виїжджати з 

України, хоч би як важко тут не жилося. 

8. Кожен десятий абітурієнт, а саме 11,4% опитаних, стикалися зі 

складнощами при поданні документів до НТУ «ХПІ». В першу чергу 

опитані скаржаться на те, що співробітники приймальної комісії не змогли 

надати повну інформацію про спеціальність. Також відмічають те, що 

періодично відбувався збій в роботі електронної системі подачі документів та 

черги в приймальній комісії при поданні оригіналів документів. 

9. 30,9% опитаних першокурсників вважають ЗНО чесним, прозорим 

засобом оцінки знань, а 28,4% - навпаки, ні. При цьому 40,7% опитаних 

відзначили, що їм важко відповісти на це питання. 

10. Опитуваним було запропоновано 18 життєвих цінностей, з яких вони 

мали можливість вибрати кілька найважливіших для них. 52,8% опитаних 

відзначили, що це – друзі, 49,6% - любов, 47,2% - сімейний добробут, 46,3% - 

добре здоров’я, а 39% - цікава робота.  

 

 


