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Видання з використанням AR технології. 

Твори для дітей та юнацтва 

 

 

 

 

Перро, Ш. Спляча красуня : казка з доповненою реальністю : [для мол. шк. 

віку] / Ш. Перро ; пер. з фр. М. Марченко ; під ред. Т. Стус ; худож. І. С. 

Кравець. – Харків : Віват, 2020. – 40 с. : кольор. іл. – (Світ чарівних казок). –  

На обкл.: Казка оживає з додатком WowBox AR. Книга є складовою проекту 

WowBox. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Франція 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

 

Перро, Ш. Кіт у чоботях : казка з доповненою реальністю : [для мол. шк. віку] / 

Ш. Перро ; пер. з фр. М. Марченко ; ред. Т. Стус ; худож. М. Кошулінська. – 

Харків : Віват, 2020. – 40 с. : кольор. іл. – (Світ чарівних казок).  

На обкл.: Казка оживає з додатком WowBox AR. Книга є складовою проекту 

WowBox. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Франція 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

 

Андерсен, Г. К. Дикі лебеді : казка з доповненою реальністю : [для мол. шк. 

віку] / Г. К. Андерсен ; пер. з фр. М. Марченко ; ред. Т. Стус ; худож. О. 

Драчковська. – Харків : Віват, 2020. – 40 с. : кольор. іл. – (Світ чарівних казок).  

На обкл.: Казка оживає з додатком WowBox AR. Книга є складовою проекту 

WowBox. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Данія 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 
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Вілсон, Х. Жуки : енциклопедія з доповненою реальністю : [для дітей мол. 

шк. віку] / Х. Вілсон. – Харків : Талант, 2019. – 25 с. : кольор. іл. – (iExplore = 

Я вивчаю).  

Рубрики: Природничі науки -- Комахи -- Енциклопедії з доповненою реальністю 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

 

Завантаж безкоштовний додаток iExplore і приготуйся опинитися поряд з найбільшими жуками в 

світі! Вивчайте життя в підліску, дізнавайтеся неймовірні факти про цікавий світ комах і знайомтеся 

з найбільшими, найстрашнішими і найяскравішими жуками!  

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

Керролл, Л. Аліса в Країні Див : казкова повість : [з доповненою реальністю : 

для серед. шк. віку] / Л. Керролл ; пер. з англ. І. Кричфалушій ; літ. обр. Т. Стус 

; пер. вірш. І. Андрусяк ; худож. Є. Гапчинська. – Київ : АРТ НЕЙШН, 2018. – 

144 с. : іл.  

Казка оживає з додатком Wonderland AR. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Великобританія 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього:  : 10 (1) 

 

 

 

Керролл, Л. Аліса в Задзеркаллі : казкова повість : [з доповненою реальністю : 

для серед. шк. віку] / Л. Керролл ; пер. з англ. В. О. Панченко ; худож. Є. 

Гапчинська. – Київ : АРТ НЕЙШН, 2018. – 144 с. : іл.  

Казка оживає з додатком Wonderland AR. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Великобританія 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

Бедуайєр, Камілла де ла. Доісторичні тварини : енциклопедія з доповненою 

реальністю : [для дітей мол. шк. віку] / Камілла де ла Бедуайєр. – Харків : 

Талант, 2019. – 27 с. : кольор. іл. – (iExplore = Я вивчаю). – Назва дод. тит. арк. 

: Доісторичні тварини / Камілла де ла Бедойєр.  

Рубрики: Зоологія -- Доісторичні тварини 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 
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Познайомся з найбільшими, найстрашнішими і найрозумнішими тваринами, які жили колись на 

нашій планеті, від гігантських морських монстрів до величезних носорогів і страхітливих мавп. 

Завантаж безкоштовний додаток iExplore і використовуй дива доповненої реальності, щоб оживити 

ці чудові створіння!  

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

Хуснутдінов, А. Нокс. Крізь свідомість : [казка] включно зі сценами доповненої 

реальності / А. Хуснутдінов ; авт. тексту та іл. А. Хуснутдінов. – Київ : Гамазин, 2019. 

– 32 с. : іл. – (Слідкуй за Ноксом ; серія 2).  

Рубрики: Українська література -- Казки 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

 

Аннотация: Нокс дивним чином опиняється у темниці. Він не пам'ятає, що з ним трапилося, і 

наполегливо шукає вихід із таємничого підземелля. Одна за одною на його шляху з'являються 

непрості загадки. Хто і за що його ув'язнив? Куди зникла кохана Нокса? Занурюйтеся у світ 

головного персонажа за допомогою доповненої реальності, що вибратися з лабіринту запитань. 

Нехай казка про добро та любов оживе у реальному житті.  

Екземпляри: всього: 1 : 10 (1) 

 

 

 

Девис, Н. Монстри океану : енциклопедія з доповненою реальністю : 

інтерактивна морська пригода : [для дітей мол. шк. віку] / Н. Девис. – Харків : 

Талант, 2019. – 30 с. : кольор. іл. – (iExplore = Я вивчаю).  

Рубрики: Зоологія -- Мешканці морів та океанів 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Скачай безкоштовний додаток iExplore, щоб оживити мешканців океана. Пірни і розглянь зблизька 

найдивовижніших морських істот, створених природою! Вивчіть підводний світ, прочитайте цікаві 

факти про життя у глибинах океану і зустріньтеся віч-на-віч знайбільшими, найлютішими і 

найдивовижнішими морськими істотами. 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

 

Бедуайєр, Камілла де ла. Хижаки : енциклопедія з доповненою реальністю : 

[для дітей мол. шк. віку] / Камілла де ла Бедуайєр. – Харків : Талант, 2019. – 

30 с. : кольор. іл. – (iExplore = Я вивчаю). – Назва дод. тит. арк. : Хижаки / 

Камілла де ла Бедойєр.  

Рубрики: Зоологія -- Тваринний світ 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 
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Твори для дітей та юнацтва 

Ця книга розповість дитині про хижих тварин. В ній зібрано багато цікавих фактів. Завантаживши 

безкоштовний додаток iExplore, юний читач зможе оживити цих дивовижних істот!  

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

 

 

Світ чекає на відкриття. Я винахідник : для читання дорослими дітям / 

Телеканал "Плюс-Плюс" ; авт. тексту Т. Клапчук. – Харків : Ранок, 2019. – 20 c. : 

іл. – (Моя творча енциклопедія).  

AR-гра. В кожній книзі є додаток із доповненою реальністю 

Рубрики: Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Збирання конструктора, який міститься в кожній книзі, неодмінно зацікавить дитину. Маленькі 

власники книг можуть проявити творчі здібності при оформленні своїх проектів. Оригінальні ЗD-

моделі винаходів, а також їх винахідники чекають допитливих малюків! Кожна книга 

використовується як подіум для конструктора - є спеціальне поле, де можна розмістити всі зібрані 

3D-елементи. 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

Світ чекає на відкриття. Я хочу все вміти : для читання дорослими дітям 

/ Телеканал "Плюс-Плюс" ; авт. тексту Т. Клапчук. – Харків : Ранок, 2019. 

– 20 c. : іл. – (Моя творча енциклопедія).  

AR-гра. В кожній книзі є додаток із доповненою реальністю 

Рубрики: Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Основна мета всіх енциклопедій - дати початкові знання про моделювання, техніку та технології, 

види декоративно-прикладних мистецтв, тобто все, що потрібно знати майбутньому винахідникові, 

бо світ чекає на відкриття!  

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

 

Світ чекає на відкриття. Я хочу все знати : для читання дорослими дітям / 

Телеканал "Плюс-Плюс" ; авт. тексту Т. Клапчук. – Харків : Ранок, 2019. – 

20 c. : іл. – (Моя творча енциклопедія).  

AR-гра. В кожній книзі є додаток із доповненою реальністю 

Рубрики: Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

Розповсюдження ідей і знань -- AR технології 

Твори для дітей та юнацтва 

Самостійне збирання конструктора, що міститься у кожній книжці, неодмінно зацікавить дитину. 

Маленькі власники книжок мають можливість проявити творчі здібності при оздобленні своїх 
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проектів. Оригінальні ЗD-моделі винаходів, а також їхні винахідники чекають на допитливих 

малюків! Цікава подача матеріалу: окрім енциклопедичних даних про винаходи, винахідників, 

професії у книжках серії можна знайти тексти "догори ногами" та у "дзеркальному відображенні". Це 

обов‘язково зацікавить дітей та спонукатиме до самостійного читання. В кожній книзі є додаток із 

доповненою реальністю, де дитина допоможе героям світу «ПЛЮСПЛЮС» знайти необхідні 

елементи для майбутнього літального апарату. А якщо зібрати всі чотири книжки з додатками, 

запуститься п‘ята - бонусна гра. 

Екземпляри: всього: 2 : 10 (2) 

 

 

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи 


