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Застосування знань про патології щитоподібної 

залози під час вивчення біології у 8-му класі. 

 

Здоров’я є інтегральним показником успішності розвитку суспільства. 

Воно визнано невід’ємним правом людини, неодмінною складовою 

благополуччя, глобальним суспільним благом. Саме тому з шкільного віку 

школярам підчас вивчення біології у 8 класі потрібно володіти інформацією 

щодо можливих захворювань які виникають під час неправильної роботи 

щитоподібної залози. 

Останнім часом у всьому світі спостерігається зростання ендокринних 

захворювань. Патологією щитоподібної залози страждає понад 200 млн. людей 

у світі. За останні роки абсолютний приріст нововиявлених захворювань в  

розвинених країнах становив 52% серед жінок і 17% серед чоловіків. Також 

збільшується кількість хворих на доброякісні вузлові утворення та злоякісні 

пухлини. Найбільш частими є такі  захворювання щитовидної залози, які 

протікають  гостро або хронічно і в деяких випадках можуть становити загрозу 

для життя пацієнта наприклад під час раку щитовидної залози. В Україні на 

долю захворювань щитоподібної залози припадає понад 40% від усіх 

ендокринних захворювань. Захворювання щитовидної залози зустрічаються 

досить часто, при чому це захворювання у жінок зустрічається частіше  в 4 

рази в порівнянні з чоловіками. В Україні серед захворювань щитовидної 

залози сьогодні тиреоїдити складають - 13,8%, гіпотиреоз - 7,5%, гіпертиреоз - 

4,1%. 

Щитоподібна залоза – найважливіший елемент ендокринної системи, 

вона  виробляє гормони, необхідні для здійснення фізіологічних функцій 

організму. Гормон, що виробляється щитоподібною залозою (тироксин), 

встановлює темп функціонування організму. Найбільш відоме 



захворювання «зоб», або збільшення щитовидної залози, видиме як 

припухлість в нижній частині шиї, було введено в 1756 р. німецьким 

лікарем  Галлером. Стародавні ж вважали округлість і припухлість шиї там, де 

знаходиться щитоподібна залоза, ознакою жіночої привабливості. 

Давньогрецькі скульптори зображували богиню родючості Геру з плавним 

вигином шиї. Одним з критеріїв жіночої краси у стародавньому Риму 

вважалася округла, пухка шия. Сьогодні у всіх цих випадках ставиться діагноз 

-  зоб і рекомендується лікування. 

Щитоподібна  залоза відповідає за обміни речовин, роботу серцево-

судинної та нервової систем, фізичний та розумовий розвиток людини. Тому 

порушення її функціонування може викликати розлади в функціонуванні всього 

організму. 

Знання про роботу та захворювання  щитоподібної залози  вивчаються, в 

закладах загальної середньої освіти, під час вивчення біології у 8 класі [4;5].  

Тема 11 в календарному плануванні так і звучить:Ендокринна система. На 

вивчення теми відводиться 6 годин, тобто три уроки. Тема першого та другого 

уроків це: Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції, їх функції. Тема 

другого уроку: Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія 

регуляторних систем. Також під час вивчення вищезазначеної теми учням 

пропонується виконати проект на тему: Йододефіцит в організмі людини, його 

наслідки, профілактика[3;8;13].   

На урокам учня пропонується виконати ряд творчо-дослідницьких 

завдань а саме: розпізнає на малюнках та муляжах ендокринні залози; 

порівняти залози внутрішньої секреції; встановити  зв`язки між функціями 

щитоподібної залози  та властивостями організму людини; дослідити наслідки 

йододефіциту для здоров`я людини; сформувати правила  які  дозволять 

уникнути захворювань щитоподібної залози демонструють особливості 

функцій щитоподібної залози, встановити залежність між станом екології та 

патологіями щитоподібної залози[1;2;10;15].   

  Під час вивчення теми:  ендокринна система, учні повинні володіти таки 

термінами  як: ендокринна система, гормони, залози внутрішньої та зовнішньої 



секреції; види залоз внутрішньої секреції (гіпофіз, щитоподібна залоза, 

надниркові залози); мають вміти пояснювати вплив гормонів на процеси обміну 

в організмі; наводить приклади порушень впливу гормонів на організм людини. 

[6;11;12]. Знати які хвороби можуть виникати та як їх уникнути. На уроках 

учням потрібно  доносити інформацію яка забезпечить їх  здоров’я і безпеку в 

повсякденному житті. Учні мають розуміти: вплив гормонів на процеси обміну 

речовин в організмі людини;  знати що потрібно робити для профілактики 

йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням 

функцій щитоподібної залози [7;9;14].   

  Для кращого розуміння симптомів які є ознакою хвороб щитоподібної 

залози, учням пропонувалося заповнити таблицю. 

Таблиця 1 

Ознаки що свідчать про проблеми з щитоподібною залозою 

Клінічні ознаки гіпо- та гіпертериозу. 

Гіпотиреоз Гіпертириоз 

  

Таким чином, під час уроків біології застосування знань про 

захворювання щитоподібної залози спонукають учнів до кращого розуміння 

проблем пов’язаних з патологіями щитоподібної залози,спонукають їх берегти 

своє здоров’я та здоров’я оточуючих.  
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