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Вступ.  

Для чого потрібне оцінювання тварин? 

- Для себе, у господарстві: 

 - Власна оцінка стада тварин 

 - Селекція (забій, продаж/купівля племінних тварин) 

 - Селекційний добір 

 - Відбір бугаїв-плідників 

 - Підтримка програми парувань 

- Загально: 

 - Розрахування племінної цінності окремої тварини 

 - Розрахування племінної цінності батьківських тварин  

 - Перевірка навчальної вибірки  

 - Оцінювання селекційного прогресу 

 - Коригування мети селекції 

Щодо історії 

Облік показників та фокус на окремі з них з плином часу постійно змінюються, залежно 

від того, чому саме наразі надають цінність. Тож до середини 20-го століття корова 

повинна була не лише виробляти та давати молоко і м'ясо, а й виконувати певні види 

робіт та відповідні завдання. До того ж раніше худобу відбирали й за певною формою 

рогів або забарвленням тварини. Приміром для голштинської худоби червоно-рябе 

забарвлення було частково небажаним.  

Селекційним розведенням почали займатися наприкінці 19-го століття і лише завдяки 

визначенню племінної цілі та поняття породи. Показники молочної продуктивності 

також почали реєструвати у цей час. Оцінювання екстер’єру голштинів було вперше 

проведено у 1920-ті роки в США. Іншою віхою для племінної роботи розглядали 

придатність до практики штучного осіменіння у 1950-ті роки. 

Через постійні зміни наукового розуміння описані показники впродовж років постійно 

коригували. Нині фахівці концентруються переважно на економічно вагомих ознаках і 

надають значення тому, щоб ці показники під час розрахунків племінної цінності мали 

відповідну вагомість. 

Існують відмінності між різними породами, які описують певні ознаки. Частково це 

пов’язано з різним напрямом мети селекції, а частково – з тим, що інші породи мають 

потребу в поліпшенні інших ознак. Наприклад, у порід подвійного напряму 

продуктивності, як-от симентальська, цінується також хороша обмускуленість тулуба.   



В інших країнах для тих самих порід збирають інші показники, приміром, ширина 

задньої частини вимені або збалансованість вимені. Наявна розробка орієнтується на 

схему оцінювання Німецької спілки голштинів (DHV), яка у червні 2016 р. опублікувала 

найсвіжішу її версію.  

Схема оцінювання 

Загалом усі бали надаються за шкалою від 1 до 9, причому оптимум кожної ознаки 

лежить у різних відрізках і не завжди слід прагнути до максимуму. Кожне оптимальне 

значення для будь-якої ознаки визначається індивідуально. Також слід представити, які 

властивості має той чи інший показник. Для вивчення та відточування навиків огляду 

відповідної ознаки доцільно тренуватися на тварині.  

Розрізняють 4 комплекси ознак: молочний тип, тулуб, кінцівки та вим’я. Для кожного з 

цих комплексів дають загальну оцінку, яка для корови першої лактації перебуває між 65 

і 88 балами на шкалі. Корови старших лактацій можуть отримати вищі бали. При цьому 

середнє значення буде десь 80 балів. Загальну оцінку в понад 90 балів можуть давати 

лише спеціально навчені бонітувальники. Точніший опис шкали надано далі. 

 

Попередні умови 

Перед початком проведення оцінки тварини слід з’ясувати деякі питання та встановити 

певні  умови. 

Питання щодо тварини: 

- порода 

- вік 

- останнє отелення 

- кількість отелень 

Загальні умови: 

- фіксоване стояння тварини на твердій підлозі  

- добре освітлення 

- бонітувальник перебуває на тій самій висоті, що і тварина 

Інші впливи на екстер’єр: 

- стан годівлі 

- загальний стан здоров’я 

- умови утримання 

- анамнез хвороб 

 

 



Комплекси ознак 

Комплекс ознак: молочний тип 

Молочний характер 

 

Оцінюють гостроту холки. Для цього тварину оглядають ззаду. Бажаним є високий бал. 

Під час цього оцінювання не слід плутати з ефектами, обумовленими порушеннями 

обміну речовин (захуда, зажиріла)  

Гармонія 

 

Корову оглядають з правого боку. Оцінюють чіткість верхньої лінії, переходу і пропорцій 

корови. Бажаним є високий бал. 

Вираженість ребер 

 

 

Оглядають відстань між ребрами, яка має бути якомога більшою, а також кут ребер та 

ввігнутість назовні. Бажаним є високий бал.  

Дуже округла 
середня 

Дуже гостра 

Дуже не гармонійна середня Дуже гармонійна 

Мала, пряма, пласка Середня вираженість Відкрита, коса, чітка 



Скелет  

 

Оцінюють якість кісток. Вони мають бути, за можливістю, тонкими та рівними.  

Загальна оцінка за молочний тип 

  

Комплекс ознак «молочний тип» дає від 10% загальної оцінки. У молодих 

корів/первісток бал лежить у межах 65 і 88, при цьому середня оцінка становить 80 

балів.   

 

 

 

 

Круглі та жорсткі середня Тонкі та прямі 



 

Комплекс ознак: тулуб 

Ріст 

 

Вимірюють висоту в крижах на середині криж, у сантиметрах. Для цього підходить 

вимірювальна палка. Слід звертати увагу на те, що її використовують правим кутом 

(праворуч). Для молодих корів мета – згідно визначеної селекційної мети, висота у 

крижах від 145 до 156 см. Ця вимога може варіюватися залежно від особливостей 

господарства та місцевості.  

Глибина тулуба 

 

Глибину тулуба описують як глибину боків на рівні останнього ребра. Мета – 7 балів. 

Належна глибина тулуба необхідна, щоб органи мали достатньо місця та щоб 

забезпечити хороше споживання коровою корму. Тварини з екстремально великою 

глибиною тулуба мають, зазвичай, у середньому низьке продуктивне довголіття.  

Підтягнутий та високий Середня глибина Дуже глибокий 



 

Вимірюють відстань між грудними кінцівками. Для цього тварину оглядають ззаду 

праворуч. Для оцінювання цієї ознаки особливо важливо, щоб тварина стояла 

розслаблено, аби уникнути спотворення під час оцінювання. Мета – 7 балів. 

Нахил заду/тазу 

 

Оцінюють нахил уявної лінії між сідничною кісткою і клубовим горбом. Рівний таз 

отримує оцінку 3, оцінку 5 дають тоді, коли зад нахилений на 3-4 см (2 пальці 

завширшки). Мета – 5 балів, тобто злегка нахилений зад. Тут йдеться про так званий 

оптимальний параметр. Довжина тазу має вплив на перебіг отелень. До того ж 

довжина тазу чинить певний вплив на рух тварини, оскільки тазові кінцівки напряму 

зв'язані з тазом. Також існує взаємозв'язок із висотою задньої частини вимені. 

Ширина тазу 

 

Як ширину тазу оцінюють відстань між середніми точками сідничних горбів. У молодих 

корів відстань у 20 см відповідає 5 балам. Високий бал, а з ним і широкий таз є 

Дуже високий Злегка нахилений Дуже похилий 

Дуже вузький Середній Дуже широкий 



Провислість у нирках Провисла спина 

Лопатки прилягають 
нещільно 

бажаними. Широкий таз сприяє легкому перебігу отелень та надає місце для широкої 

задньої частини вимені. 

Оцінка кондицій тіла (Body Condition Score)  

 

У рамках лінійного оцінювання також вимірюють кондиції тіла корови за 9-бальною 

шкалою. Та тут не слід плутати з шкалою BCS  з 1-5 балами за Едмонсоном.  

Можливі вади параметрів тулуба: 

- Лопатки прилягають нещільно 

- Мала глибина на рівні серця 

- М’яка/провисла спина 

- Провислість у нирках 

- Глибоко закріплений хвіст 

- Заглиблена піхва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худа Середня Товста, округла 



Загальна оцінка: тулуб 

 

Комплекс ознак «тулуб» становить 20%  загальної оцінки. У молодих корів оцінка 

коливається у діапазоні 65 та 88 балів, при цьому середній бал становить 80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс ознак: кінцівки 

Кут тазових кінцівок 

 

Визначають кут тазової кінцівки на висоті скакального суглоба – вигляд збоку. Мета – 

середній – до злегка прямого кут (4 або 5 балів). Дуже пряма, як і дуже зігнута тазова 

кінцівка має негативний вплив на ходу та тривалість продуктивного використання 

корови. Йдеться про оптимальний параметр. 

Кут копитця 

 

Оцінюють кут, який утворюється між передньою частиною копитця та підлогою. Мета – 

високий бал, оскільки крутий кут означає багато копитної субстанції, а з нею і 

потенційно краще здоров’я копитець. 

Скакальний суглоб 

 

Дуже прямий Середній Дуже зігнутий 

Похилий  Середній 45⁰ Крутий 

Наповнений Середній Дуже плаский, сухий 



Неправильна 
постановка 
грудних кінцівок 

Лімакс 

Описують товщину скакального суглоба. Мета – якомога плаский, сухий скакальний 

суглоб, тобто – високий бал. Скакальний суглоб є важливим для тривалої збереженості 

кінцівок. 

Постановка тазових кінцівок 

 

Оцінюють постановку задніх копитець. Для цього корову оглядають ззаду і важливо, 

щоб вона стояла розслаблено. На цю ознаку дуже негативно впливають погане 

утримання або неправильний догляд за копитцями. Бажаним є високий бал. 

Локомоція 

 

Оцінюють довжину кроків та гармонію руху. Бали дають за плавні кроки, чіткий 

прямолінійний рух вперед, рухливість колами в скакальних суглобах. Це все дає 

найвищий бал. Хороша оцінка локомоції забезпечує загалом високе оцінювання за 

комплексом ознак «кінцівки». 

Можливі вади комплексу «кінцівки»: 

- Неправильна постановка грудних кінцівок 

- Завернута позиція 

- Спазматичний парез 

- М’які бабки  

- Роздвоєні копитця 

- Лімакс 

- Низька п’ятка 

Сильно назовні Злегка назовні Паралельна 

Погана Середня Гарна 



Загальна оцінка за кінцівки 

 

Комплекс ознак «кінцівки» дає 30% загальної оцінки. Бали у молодих корів лежать у 

діапазоні між 65 і 88, при цьому середня оцінка становить 80 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс ознак: вим’я 

Висота задньої частини вимені 

 

Вимірюють відстань між нижнім краєм піхви та найвищою точкою залозистої тканини 

вимені. Мета – якомога вища задня частина вимені, тобто високий бал, що відповідає 

за високу молочну продуктивність. 

Підтримуюча зв’язка  

 

Оцінюють глибину щілини вимені ззаду, а також її вираженість вгорі. Підтримуюча 

зв’язка відіграє важливу роль для довготривалого функціонування вимені. Тут бажаний 

високий бал. 

Розташування передніх дійок 

 
Оцінюють розташування передніх дійок відносно долей вимені. Розташування дійок 

корови розглядають позаду. Дійки мають бути розташовані посередині – до злегка 

всередину, тобто йдеться про оптимальний параметр. Ідеальний бал – між 5 та 7. 

Дуже слабка Середня Дуже сильна 

Дуже зміщені назовні Посередині  Дуже зміщені всередину 

Дуже низька Середня Дуже висока 



Занадто вузько або широко розташовані дійки негативно впливають на процес доїння, а 

з ним і на продуктивне довголіття. 

Розташування задніх дійок 

 

Оцінюють розташування задніх дійок під відповідною долею вимені. За розташовані 

посередині дійки дають 4 бали, мета – розташування злегка всередину, тобто 5 балів. 

Йдеться про оптимальний параметр. Дійки, дуже зміщені назовні, як і всередину, 

мають значний негативний вплив на придатність до машинного доїння. 

Довжина дійок 

 

Для визначення довжини дійок оцінюють передні дійки. Тут бал відповідає довжині 

дійки у сантиметрах. Оскільки тут також йдеться про оптимальний параметр, бажаними 

є 5 балів. Екстремальні відхилення мають негативний ефект для процесу доїння, до того 

ж задовгі дійки легше травмуються.  

Прикріплення передньої частини вимені 

 

Дуже зміщені назовні Посередині Дуже зміщені всередину 

Дуже короткі Середні 5 см Дуже довгі 

Дуже слабке Середнє Дуже міцне 



Оцінюють кут, який утворює вим’я з черевною стінкою. Плаский кут дає високий бал, 

гострий кут – низький бал. Мета – пласке прикріплення, яке відповідає за тривале 

продуктивне довголіття. 

Глибина вимені 

 

Оцінюють відстань між уявною, горизонтальною лінією через п’ятку і дно вимені. 

Оцінку 5 дають, коли найнижча точка дна вимені лежить приблизно на 8 см над 

п’яткою. Мета – якомога вищий бал. Високе дно вимені відповідає за тривале 

продуктивне довголіття вимені. 

Екстер’єр/текстура вимені 

 

Оцінюють жилавість тканин вимені; шовковиста, жилава, залозиста тканина вимені, яка 

сильно спадає після доїння, є бажаною. Для високих балів у задній частині вимені 

також має бути добре видимою жилавість/залозистість. Ускладнення під час огляду 

можуть бути спричинені  сильним оволосінням вимені.  

Можливі вади в ділянці вимені: 

- Ступінчасте вим’я 

- Важка передня частина вимені 

- Передні дійки розміщені не вертикально 

- Задні дійки розміщені не вертикально 

- Тонкі дійки 

- Фістула на дійці 

- Задні дійки зміщені сильно назад 

- Короткі задні дійки 

 

Дуже глибоке Середнє Дуже високе 

М’ясисте, злегка жилаве Середня текстура Дуже залозисте, дуже жилаве  



Загальна оцінка за вим’я 

 

Комплекс «вим’я» дає 40% загальної оцінки. У молодих корів бали коливаються між 65 і 

88, при цьому середня оцінка становить 80 балів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальне оцінювання 

Загальна оцінка складається з таких пропорцій оцінювання: 

Молочний тип 10% 

Тулуб 20% 

Кінцівки 30% 

Вим’я 40% 

Приклади: 

Молочний тип Тулуб Кінцівки Вим’я Загалом 

83 80 82 85 83 

80 84 82 80 81 

83 85 85 86 85 

81 75 78 81 79 

77 73 84 78 79 

Середнє значення комплексних оцінок становить 80 балів. Корови з хорошим 

екстер’єром вище середнього отримують високі бали.  

 

Підсумки: 

Для бонітування тварини однією групою, наприклад студентів, рекомендовано, щоб 

один зі студентів презентував кожну оцінку, за необхідністю обґрунтовано і з 

демонстрацією на тварині, де саме виставляються конкретні бали та яке значення має 

та чи інша ознака.  

Подальша рекомендація, щоб студент зробив загальний опис всієї тварини декількома 

реченнями. Це має погострити погляд на тварину загалом та її важливі виробничі 

показники. Тут також можна ставити запитання, що б студент міг покращити у тварині 

за допомогою селекції, чи купив би він таку тварину, або вибракував її за неналежний 

екстер’єр. 

Приклад: 

«Тут у нас корова номер 123, 8 тижнів тому у віці 25 місяців вона вперше отелилася. 

Тож йдеться про молоду корову молочного типу, у цьому переконує її ідеально 

розташований таз, який однак є вище середнього за шириною. Кінцівки: правильний 

кут нахилу тазових кінцівок, середній кут копитець та вище середнього хороша 

вираженість скакального суглоба. Вим’я спереду, як і ззаду, прикріплено міцно, дуже 

короткі дійки ззаду сильно зміщені всередину. Як ваду визначили дуже короткі задні 

дійки.» 

 


