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ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «ПАНІ КОРОВА УКРАЇНИ – 

2019» НА БАЗІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 

УХВАЛЕНО 

Вченою радою Білоцерківського  

національного аграрного університету 

Протокол № 10 від 10.06. 2019 р. 

 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це положення регулює проведення конкурсу «Пані Корова 

України – 2019». Конкурс проводиться з метою визначення кращих корів 

молочного і м’ясного напрямів продуктивності у суб’єктах господарювання 

різних форм власності України, а також для популяризації аграрної освіти і 

праці в аграрному секторі. 

1.2. Конкурс корів молочних і м’ясних порід «Пані Корова України – 

2019» проводиться на базі Білоцерківського національного аграрного 

університету відповідно до даного положення, Законів України «Про 

племінну справу у тваринництві», «Про ідентифікацію і реєстрацію тварин», 

Інструкції бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних 

корів, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-

м’ясному скотарстві (2003), Інструкції з бонітування великої рогатої худоби 

м’ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві.  

1.3. До участі допускаються суб’єкти господарювання різних форм 

власності, які мають корів, що відповідають вимогам, викладеним у пункті  

2.2.  

 

2. Реєстрація на конкурс 
 

2.1. Конкурс проводиться за попередньою реєстрацією учасників.  

2.2. Корови, яких подають на конкурс, мають бути здоровими, 

належати до молочного чи м’ясного напрямів продуктивності, перебувати на 

стадії лактації не менш ніж друга. 

2.3. Для реєстрації корів до Оргкомітету конкурсу необхідно надіслати  

на електронну адресу rozvedenya@ukr.net такі матеріали: 

- заявку на участь у конкурсі (додаток А);  

- реєстраційну картку для корів молочного напряму продуктивності 

(додаток Б ) або м’ясного напряму (додаток В); 

- копію паспорта корови; 

mailto:rozvedenya@ukr.net
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- фотографії корови або кількох корів, які беруть участь у конкурсі 

(приклади: додатки Г і  Д); 

- відео-презентацію про тварину, яка бере участь у конкурсі 

(тривалістю до трьох хвилин). 

2.4. Власник тварини відповідає за достовірність інформації, наданої 

під час реєстрації на конкурс. 

 

3. Порядок оцінювання корів і нагородження учасників 

 

3.1. Оцінювання тварин здійснює конкурсна комісія, до складу якої 

входять представники таких інституцій як Державна служба України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, провідні спеціалізовані наукові 

та освітні установи, суб’єкти господарювання.  

3.2. Оцінювання тварин здійснюється у три етапи: заочне оцінювання, 

виїзне оцінювання, фінальне оцінювання. 

3.3. Заочне оцінювання корів проводиться членами конкурсної комісії – 

представниками наукових і освітніх установ, за результатами аналізу 

матеріалів, які в електронній формі надійшли від суб’єктів господарювання. 

На цьому етапі відбирається 6 корів – по три кращі представниці за кожним 

напрямом продуктивності. 

3.4. Виїзне оцінювання тварин здійснюється в умовах суб’єктів 

господарювання, від яких було відібрано 6 кращих корів. Оцінювання 

проводять члени конкурсної комісії – експерти з практичним досвідом 

роботи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати 

спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, 

відповідно до вимог чинного законодавства. До складу групи експертів за 

необхідності можуть бути включені технічні експерти.  

Експерти формують пропозиції щодо розподілу місць між коровами-

учасницями конкурсу. 

3.5. Фінальне оцінювання корів здійснюється всіма членами конкурсної 

комісії за результатами заочного і виїзного етапів конкурсу. Результатом 

фінального оцінювання корів-учасниць є присвоєння титулів «Пані корова 

України ‒ 2019 молочного напряму продуктивності» та «Пані корова України 

‒ 2019 м’ясного напряму продуктивності». 

3.6. Переможці конкурсу будуть оголошені та нагороджені у 10-денний 

термін після завершення строків проведення конкурсу. 

3.7. Власники корів, яким присуджено титул «Пані Корова – 2019», 

отримують грошову винагороду в сумі 5 тис. грн. 

Винагорода власників корів-призерів становить: за 2 місце ‒ 3 тис. грн.; 

за 3 місце  ‒ 2 тис. грн. 

3.8. Власники корів-призерів отримують відповідні сертифікати про 

участь у конкурсі. 
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4. Визначення конкурсного класу корів 

 

4.1. Основними ознаками під час визначення конкурсного класу корів 

порід молочного напряму продуктивності є молочна продуктивність,  тип 

будови тіла, жива маса, інтенсивність молоковіддачі, походження. 

4.2. Основними ознаками під час визначення конкурсного класу корів 

м’ясного напряму продуктивності є жива маса, конституція та екстер'єр, 

молочність, відтворна здатність та генотип. 

4.3. Під час визначення класу за екстер’єром корів молочних порід 

застосовують лінійне їх оцінювання відповідно до методичних вказівок 

«Лінійна класифікація корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом» за 

авторством Л. М. Хмельничого та співавт. (2016). 

4.4. Під час визначення класу за екстер’єром корів м’ясних порід 

застосовують лінійне їх оцінювання відповідно до «Рекомендацій щодо 

лінійного оцінювання корів м’ясних порід» за авторством А. М. Угнівенка,  

Д. К. Носевича (2008).  

 

5. Права та обов’язки членів конкурсної комісії, експертів, 

власників корів 

 

5.1. Члени конкурсної комісії зобов’язані дотримуватись Положень 

конкурсу, правил поведінки та етики, а також принципів відповідальності за 

благополуччя та здоров’я корів.  

5.2. Члени конкурсної комісії не мають права реєструвати чи 

виставляти корів на цьому конкурсі. 

5.3. Члени конкурсної комісії мають дотримуватися нейтралітету та 

поводитися етично стосовно кожного учасника конкурсу. 

5.4. Технічні експерти мають виконувати роботу під керівництвом 

членів конкурсної комісії. Вони не беруть участі у прийнятті остаточного 

рішення комісії. 

5.6. Власник корови несе повну відповідальність за здоров’я, 

благополуччя, поведінку та безпеку корови. 

 

 

Розглянуто і схвалено науково-методичною комісією БНАУ 

Протокол №9 від 21.05.2019 р. 

 

Перший проректор      В. П. Новак 
 

Проректор з освітньої, виховної та  

міжнародної діяльності      Т. М. Димань 
 

Начальник юридичного відділу                                        Я. Ф. Яцюк 
 

Головний бухгалтер                                                        А. А. Лозіцький  
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Додаток А  

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ УЧАСНИКА КОНКУРСУ 

«Пані Корова України – 2019» 
 

Порода  

Кличка корови  

Власник  

Назва суб’єкта господарювання  

Поштова адреса власника  

Електронна адреса власника  

Веб-сторінка власника (за наявності)  

Номер(и) телефону  

Дата  
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Додаток Б 
 

Реєстраційна картка корови для участі у конкурсі 

«Пані Корова України ‒ 2019» (молочний напрям продуктивності) 
 

1. Загальна інформація 

1.1. Кличка корови 
 1.7. Належить 

господарству 

 

1.2. Реєстраційний №  1.8. Область  

1. 3. Порода  1.9. Район  

1.4. Дата народження  1.10. Відповідальна 

особа (П. І. П.) 

 

1.5. Вік 
років і місяців  1.11. Посада  

лактацій  

1.6. Місце народження    

2. Походження 

2.1.  

Батько 

кличка  

2.2. 

Мати 

кличка  

№  №  

лінія  лінія  

СІ  СІ  

3. Оцінка екстер’єрного типу (заповнюють технічні експерти) 

Показник Величина ознаки Балів  Клас оцінки 

3.1. Молочний тип    

3.2. Тулуб    

3.3. Кінцівки    

3.4. Вим’я     

3.5. Загальна оцінка    

3.6. Жива маса  − − 

4. Молочна продуктивність 

Для всіх корів Для корів другої і старше лактацій 

4.1. Дата останнього 

отелення 

 4.6.  Номер лактації  

4.2. День лактації на 

момент оцінки 

 4.7. Тривалість 

лактації 
(у середньому за 

попередні лактації) 

 

4.3. Середньодобовий 

надій, кг  

4.8. Надій за 305 

днів, кг 
(у середньому за 

попередні лактації) 

 

4.4. Масова частка 

жиру в молоці, % 
 

4.9. Масова 

частка жиру 

%  

кг  

4.5. Масова частка 

білка в молоці, % 
 

4.10. Масова 

частка білка 
%  

кг  

Місце для приміток 
(заповнюється 

відповідальною особою 

за необхідності) 

 

Місце для приміток 
(заповнюється членами 

конкурсної комісії) 
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Приклад заповнення додатку Б 

Реєстраційна картка для участі у конкурсі  

«Пані Корова України – 2019» 
1. Загальна інформація 

1.1. Кличка корови Ожина 
1.7. Належить 

господарству 

ТОВ «Щасливі корови» 

1.2. Реєстраційний № UA5380062114 1.8. Область Київська 

1. 3. Порода голштинська 1.9. Район Білоцерківський 

1.4. Дата народження 
15.03.2014 

1.10. Відповідальна 

особа (П. І. П.) 

Петренко Тетяна 

Василівна 

1.5. Вік 
років і місяців 5 р. 1 міс. 1.11. Посада Зоотехнік із селекційно-

племінної роботи  лактацій 3 

1.6. Місце народження ВАТ «Урожай»  

Черкаської обл.. 

  

2. Походження 

2.1.  

Батько 

кличка Фрості 

2.2. 

Мати 

кличка Оранта 

№ US131520543 № UA 5200553598 

лінія Маршала лінія Валіанта 

СІ +2182 СІ +744 

3. Оцінка екстер’єрного типу (заповнюють технічні експерти) 

Показник Величина ознаки Балів (1-9) Клас оцінки 

3.1. Молочний тип    

3.2. Тулуб    

3.3. Кінцівки    

3.4. Вим’я     

3.5. Загальна оцінка    

3.6. Жива маса   − 

4. Молочна продуктивність 

Для всіх корів Для корів другої і старше лактацій 

4.1. Дата останнього 

отелення 
20.08.2018 

4.6.  Номер лактації 
3 

4.2. День лактації на 

момент оцінки 233 

4.7. Тривалість 

лактації, днів 
(у середньому за 

попередні лактації) 

347 

4.3. Середньодобовий 

надій, кг 24,1 

4.8. Надій за 305 

днів, кг 
(у середньому за 

попередні лактації) 

8235 

4.4. Масова частка 

жиру в молоці, % 
3,95 

4.9. Масова 

частка жиру 

% 3,88 

кг 319,5 

4.5. Масова частка 

білка в молоці, % 
3,10 

4.10. Масова 

частка білка 
% 3,08 

кг 253,6 

Місце для приміток 
(заповнюється 

відповідальною особою 

за необхідності) 

Отелення проходять легко. 

Захворювань не виявлено. 

Місце для приміток 
(заповнюється членами 

конкурсної комісії) 
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Додаток В 

 

Реєстраційна картка корови для участі у конкурсі  

«Пані Корова України – 2019» (м’ясний напрям продуктивності) 
 

1. Загальна інформація 

1.1. Кличка  1.6.Масть, наявність 

ріг 

 

1.2. Ідентифікаційний №  1.7.Дата народження   

1.3. Порода, породність  1.8.Місце народження   

1.4. Лінія, родина  1.9.Дата надходження  

1.5. Метод одержання  1.10.Власник тварини  

2. Походження 

2.1. Мати 2.2. Батько 

Кличка  Кличка  

Ідентифікаційний №  Ідентифікаційний №  

Порода, породність  Порода, породність  

Лінія, родина  Лінія, родина  

Вік, міс.  Вік, міс.  

Жива маса, кг  Жива маса, кг  

3. Оцінка за основними ознаками* 

Показник Величина 

ознаки 

Балів  Клас оцінки 

3.1. Жива маса, кг    

3.2. Конституція та 

екстер’єр 

   

3.3. Молочність     

3.4. Відтворна здатність    

3.5. Генотип    

*проводиться відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних 

порід. 

 

Місце для приміток 
(заповнюється відповідальною особою за необхідності) 

 

 

Місце для приміток 
(заповнюється членами конкурсної комісії) 
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Приклад заповнення додатку В 

Реєстраційна картка для участі у конкурсі 

 «Пані Корова України – 2019» 
1. Загальна інформація 

1.1. Кличка Зоря 1.6. Масть, наявність ріг Золотисто- рижа 

1.2. Ідентифікаційний № UA5900026546 1.7. Дата народження  18.06.2017 

1.3. Порода, породність Лімузин 1.8. Місце народження  ПП Євросем 

1.4. Лінія, родина  1.9. Дата надходження 18.06.2018 

1.5. Метод одержання Природне 

парування 

1.10.Власник тварини ПП Євросем 

Київська обл. 

2. Походження 

2.1. Мати 2.2. Батько 

Кличка Комашка Кличка Баран 

Ідентифікаційний № UA5900201230 Ідентифікаційний № UA5900201456 

Порода, породність Лімузин ч\п Порода, породність Лімузин ч/п 

Лінія, родина  Лінія, родина  

Вік, міс. 37 Вік, міс. 42 

Жива маса, кг  Жива маса, кг  

3. Оцінка за основними ознаками* 

Показник Величина ознаки Балів Клас оцінки 

3.1. Жива маса, кг 400 25 Еліта –рекорд 

3.2. Конституція та екстер'єр Пропорційна 

будова тіла, 

голова легка 

типова для 

породи, шия з 

помірно 

розвиненими 

м'язами, груди 

широкі і т.д. 

85 Еліта –рекорд 

3.3. Молочність Жива маса 

потомків у 210 

днів – 185 кг 

28 Еліта 

3.4. Відтворна здатність Вік першого 

отелення – 25 

міс, перебіг 

отелень 

фізіологічно 

нормальні, 

тривалість 

міжотельного 

періоду 366 днів 

10 Еліта –рекорд 

3.5. Генотип чистопородні 9 Еліта –рекорд 

*проводиться згідно з Інструкцією з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід 

Місце для приміток 

(заповнюється відповідальною особою за необхідності) 

Місце для приміток 

(заповнюється членами конкурсної комісії) 
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Додаток Г 

 

Приклади ракурсів фотозйомки корови молочного напряму 

продуктивності для участі у конкурсі «Пані Корова України -2019»* 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Фото запозичено із ресурсів інтернет-мережі 
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Додаток Д 

 

Приклади ракурсів фотозйомки корови м’ясного напряму 

продуктивності для участі у конкурсі «Пані Корова України -2019»* 

 

 

  

  

* Фото запозичено із ресурсів інтернет-мережі 
 

 

 


