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Вступ. Філософське осмислення гри є важливим аспектом її міждисциплінарних досліджень, 

який сприяє всебічному й ґрунтовному вивченню цього наукового феномена, уможливлює ефективне 

використання його потенцій у різних сферах життєдіяльності людини. Визнання гри глобальним й 

універсальним явищем, невід’ємною складовою життя означає, що будь-які перетворення та зміни в 

життєдіяльності кожної людини прямо чи опосередковано співвідносяться з ігровим чинником. 

Методи дослідження: аналіз, синтез та узагальнення наукової інформації з проблеми дослі-

дження, навчально-методичної літератури й Інтернет джерел. 

Результати дослідження. Логіка пізнання ігрового феномена веде до синтезу наук, що його 

вивчають, формуючи таким чином взаємозв’язаний комплекс наукових уявлень щодо гри як цілісної 

різноманітної системи. Гра розкриває єдність динамічного зв’язку людини і світу. Вона уможливлює 

зустріч та осягнення іншогоспівбуття, через яке відбувається пізнання себе. Стимулюючи активність 

суб’єкта, підвищуючи рівень його свободи, гра долає однаковість, руйнує сталі існуючі форми дій і 

створює безліч різноманітних їх комбінацій, схем, планів та припущень. Унікальність ігрового буття 

обумовлена здатністю людини осмислювати світ, можливістю надавати певний сенс речам, подіям і 

явищам. Сутність гри складають правила і порядок, які утворюють ігровий простір. Головним у грі 

виступає не сама ігрова ціль чи завдання, а динамічність цього процесу, що визначає шляхи та 

способи її реалізації. 

Висновки. Гра як міждисциплінарний феномен науки є всеосяжним інтегративним чинником 

існування людини і пізнання нею навколишнього світу та самої себе. Філософія розглядає гру світо-

глядною категорією, за допомогою якої формується розуміння природи світу та людської сутності, 

здійснюється пошук сенсу життя. Гра виступає фундаментальною характеристикою буття, універ-

сальним механізмом реалізації всього сущого, а ігрова діяльність є дієвим способом поєднання 

свободи та необхідності, безперервного і дискретного, сталого й перемінного. Синтезуючи минуле і 

майбутнє, відоме з незнайомим, ігровий феномен дозволяє можливе перетворити у реальне. 
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