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Туризм (від франц. tour — прогулянка, поїздка, подорож) — один із видів
активного відпочинку, що являє собою подорожі, здійснені з метою пізнання тих або
інших районів, нових країн із просвітительською, оздоровчою, професійно-діловою,
спортивною, релігійною або іншою метою.
Активний туризм в Україні розвивається як невід'ємна складова туристичної
галузі і спрямований на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення її до участі у спортивних
походах різної складності та змаганнях з техніки спортивного туризму, самодіяльних
туристичних подорожах, мандрівних туристичних подорожах активного характеру.
Слід зазначити, що величезний вплив туризм справляє на розвиток здоров’я
і безпеки суспільства.
Важливим є те, що розвиток сфери туризму сприяє покращанню здоров’я,
вдосконаленню системи медичного обслуговування населення, підвищенню рівня
освіти, впровадженню нових засобів розповсюдження інформації тощо. В умовах,
коли народжується нове, орієнтоване на здоров'я суспільство, яке вимагає від кожної
людини володіння сучасними знаннями, професійними навиками, культурою мирного
існування, рівень споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів
якості життя. Окрім того, розвиток туристської сфери сприяє збереженню культурного
потенціалу, веде до гармонізації відносин між різними регіонами, країнами і
народами, сприяє збереженню і оздоровленню навколишнього середовища.
З самої назви - "спортивно-оздоровчий туризм" – випливає його оздоровчий
аспект у поєднанні з активною формою здійснення подорожі.
Що стосується його оздоровчої функції, то будь-яка рекреаційна діяльність (у
тому числі й туризм) спрямована на відновлення функцій організму. Тому до всіх
видів і форм туризму цілком застосоване визначення "оздоровчий". Різниця між ними
лише в тому, яким чином відбувається оздоровлення. В даному випадку оздоровлення
учасників здійснюється через зміну виду діяльності, шляхом дозованих фізичних
навантажень, за допомогою взаємодії з природним середовищем на протязі всієї
подорожі, загартування і адаптації до незвичних умов, нормального, повноцінного
харчування.
Заняття туризмом займають особливе місце в системі фізичного виховання,
тому що, в порівнянні з іншими видами спорту, дають ширші можливості для
оволодіння знаннями, вміннями і навичками, необхідними в повсякденному житті
кожної людини.

В туризмі, як і в інших видах спорту, досягнення високих результатів
неможливе без постійного фізичного вдосконалення, що є основним змістом
тренувань і, разом з тим, нерозривно пов'язана із зміцненням і загальним підвищенням
функціональних можливостей організму. Заняття туризмом допомагає виробленню
таких якостей, як витривалість, сила, спритність, швидкість.
Під час туристського походу доводиться долати значні відстані протягом
тривалого часу із значним фізичним навантаженням, що варіюється відповідно до
складності рельєфу, темпу руху, метеорологічних умов, ваги рюкзака. Тому, запас
міцності і особиста безпека туриста значною мірою залежать від його фізичної
підготовки. Заняття туризмом забезпечує силову підготовку, оптимальний розвиток
усіх груп м'язів, сприяє утворенню міцного "м'язового корсета", зміцнює дихальну
мускулатуру.
Список складений за матеріалами каталогів і картотек бібліотеки
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