
ТАБЛИЦІ СКЛАДІВ 

 

Таблиця 1 

 а о у и і е 

М ма мо му ми мі ме 

Н на но ну ни ні не 

В ва во ву ви ві ве 

Л ла ло лу ли лі ле 

С са со су си сі се 

К ка ко ку ки кі ке 

П па по пу пи пі пе 

Р ра ро ру ри рі ре 

Т та то ту ти ті те 

Д да до ду ди ді де 

З за зо зу зи зі зе 

Б ба бо бу би бі бе 

Г га го гу ги гі ге 

Ґ ґа ґо ґу ґи ґі ґе 

Ч ча чо чу чи чі че 

Х ха хо ху хи хі хе 

Ж жа жо жу жи жі же 

Ш ша шо шу ши ші ше 

Ц ца цо цу ци ці це 

Щ ща що щу щи щі ще 

Ф фа фо фу фи фі фе 

Дз дза дзо дзу дзи дзі дзе 

Дж джа джо джу джи джі дже 

 



ТАБЛИЦІ СКЛАДІВ 

 

Таблиця 2 

 а я у ю е є і ї 

Н наан няян нуун нююн неен нєєн ніін їн 

Л лаал ляял луул лююл леел лєєл лііл їл 

С саас сяяс суус сююс сеес сєєс сііс їс 

Р раар ряяр руур рююр реєр рєєр ріір їр 

Т таат тяят туут тюют теет тєєт тііт їт 

Д даад дяяд дууд дююд деед дєєд діід їд 

З зааз зяяз зууз зююз зеез зєєз зііз їз 

Ц цаац цяяц цууц цююц цеец цєєц цііц їц 

Дз дзаадз дзяядз дзуудз дзююдз дзеедз дзєєдз дзіідз їдз 

 



ТАБЛИЦІ СКЛАДІВ 

 

Таблиця 3  

 А О У И І Е Я Ю Є 

КВ ква кво кву кви кві кве    

КЛ кла кло клу кли клі кле кля клю  

КМ кма кмо кму кми кмі кме    

КН кна кно кни кні кне кне кня кню кнє 

КР кра кро кру кри крі кре кря крю  

РВ рва рво рву рви рві рве    

ТВ тва тво тву тви тві тве    

ТК тка тко тку тки ткі тке    

ТЛ тла тло тлу тли тлі тле тля тлю  

ТН тна тно тну тни тні тне тня тню тнє 

ТР тра тро тру три трі тре тря трю  

ПЛ пла пло плу пли плі пле пля плю  

ПР пра про пру при прі пре пря прю  

ПТ пта пто пту пти пті пте птя птю  

ПШ пша пшо пшу пши пші пше    

ВГ вга вго вгу вги вгі вге    

ВД вде вдо вду вди вді вде вдя вдю  

ВЖ вжа вжо вжу вжи вжі вже    

ВЛ вла вло влу вли влі вле вля влю  

ВМ вма вмо вму вми вмі вме    

ВН вна вно вну вни вні вне вня вню внє 

ВР вра вро вру ври врі вре вря врю  

ВХ вха вхо вху вхи вхі вхе    

ВЧ вча вчо вчу вчи вчі вче    

ВШ вша вшо вшу вши вші вше    

 



ТАБЛИЦІ СКЛАДІВ 

 

Таблиця 4 

 А О У И І Е 

вбр вбра вбро вбру вбри вбрі вбре 

взд взда вздо взду взди взді взде 

вкл. вкла вкло вклу вкли вклі вкле 

впр впра впро впру впри впрі впре 

всм всма всмо всму всми всмі всме 

вст вста всто встьу всти всті всте 

втр втра втро втру втри втрі втре 

збр збра збро збру збри збрі збре 

здр здра здро здру здри здрі здре 

скл скла скло склу скли склі скле 

скр скра скро скру скри скрі скре 

спр спра спро спрру спри спрі спрое 

стр стра стро стру стри стрі стре 

шкр шкра шкро шкру шкри шкрі шкре 

нтр нтра нтро нтру нтри нтрі нтре 
 


