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Прадавнє виникнення та безперервна присутність гри в культурі, а її 

проблематики у філософському, культурологічному, педагогічному та 

психологічному наукових дослідженнях – процеси незаперечні. У різні 

історичні епохи феномен гри інтерпретували з різних позицій, по-різному 

визначали її роль і місце в культурі. Кожна трансформація соціокультурного 

простору знаменувалась зміною ігрової проблематики у гуманітарному 

знанні. 

У сучасному дискурсі іграїзація інтерпретується як нормативний 

регулятор соціального життя. Створення шоу у форматі інфотейнменту стає 

новим трендом сучасності. Іншу сферу розгортання іграїзації становить 

Інтернет. Комп’ютерна гра характеризується наявністю “елементів 

розвитку”, тобто програма передбачає, що ігровий персонаж, роль якого бере 

на себе гравець, має ряд властивостей, зазвичай притаманних живим істотам 

(сила, спритність, гнучкість, толерантність до невизначеності, інтелект 

тощо), які необхідно розвивати, виконуючи певні дії у віртуальному просторі 

гри. Специфіка віртуального світу таких ігор полягає в тому, що для гравця 

найчастіше основною метою ігрової діяльності стає не досягнення 

віртуальних цілей, обумовлених сюжетом гри, а розвиток самого персонажа 

[1]. 

Для характеристики ігрового дискурсу останнім часом у науковій 

літературі використовується поняття “масштабності модельованого 

віртуального світу”, тлумачення якого передбачає визначення двох важливих 

параметрів – якості та широти ступенів свободи персонажа віртуального 

простору. При цьому, масштабність і реалістичність віртуальної реальності 

прямо пропорційна силі ефекту “присутності” в ній. 

Виокремлення цих характеристик уможливлює виділення певних типів 

комп’ютерних ігор, зумовлених різною конфігурацією наведених параметрів: 

- ігри, що не мають віртуального світу; 

- ігри, що створюють віртуальний світ з низьким ступенем свободи дії 

персонажа і не припускають розвиток персонажа; 

- ігри, що створюють віртуальний світ з високим ступенем свободи дії 

персонажа і не припускають розвиток персонажа; 

- ігри, що створюють віртуальний світ з високим ступенем свободи дії 

персонажа і передбачають розвиток персонажа [1]. 

Слід зазначити, що до ігор кожного з цих типів можуть належати ігри 

різних видів в жанровій класифікації. Проте саме ігри четвертого типу 

найчастіше є рольовими (“РПГ” від англ. RPG – Role Playing Game). Багатий 

віртуальний світ створює сильний ефект “присутності”, а елемент розвитку 

персонажа надає грі суб’єктивно значущий смисл.  

У сучасних комп’ютерних іграх розвиток віртуального персонажа може 

забезпечуватись через їхню “дефабулізацію” [2]. Наприклад, в грі «The sims» 



сюжет повністю відсутній, а гравець намагається самостійно його 

конструювати, обираючи певну дію персонажа. Сюжет, у традиційному його 

розумінні, у грі відсутній, є тільки “віртуальне життя” героїв, яке 

здійснюється завдяки діям гравця. Також можна виокремити феномен 

“часткової дефабулізаціі”, при якій смисл є присутнім тільки на певних 

етапах розвитку фабули у віртуальній реальності [2]. Так, в комп’ютерній грі 

“Корсари III” розвиток сюжету стає можливим тільки тоді, коли гравець 

набере необхідний рівень і заробить достатню кількість балів у грі, а до тих 

пір він може виконувати різні дрібні завдання і квести, але основна сюжетна 

лінія для нього залишається закритою.  

Отже, до змістовних характеристик сучасного ігрового комп’ютерного 

дискурсу можна віднести масштабність модельованого віртуального світу, 

наявність у грі елементів розвитку віртуального персонажа, феномен 

“дефабулізаціі”. 
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