
 

 а о у е и і я ю є ї 

б ба бо бу бе би бі б’я б’ю б’є б’ї 

б аб об уб еб иб іб яб юб єб їб 
в ва во ву ве ви ві в’я в’ю в’є в’і 

в ав ов ув ев ив ів яв юв єв їв 

г га го гу ге ги гі яг юг єг іг 

ґ ґа ґ0 ґу ґе ґи ґі яґ юґ єґ їґ 

д да до ду де ди ді дя дю де  

д ад од уд ед ид ід яд юд од їд 

ж жа жо жу же жи жі яж юж єж іж 

з за зо зу зе зи зі з’я з’ю з’є з’ї 

к ка ко ку ке ки кі як юк єк їк 

л ла ло лу ле ли лі ля лю лє  

л ал ол ул ел ил іл ял юл єл їл 

м ма мо му ме ми мі м’я м’ю м’є м’ї 

м ам ом ум ем им їм ям юм єм їм 

н на но ну не ни ні ня ню не  
н ан он ун єн ин ін ян юн єн ін 

п па по пу пе пи пі п’я п’ю п’є п’і 

н ап оп уп еп ип іп яп юп єп іл 

р ра ро ру ре ри рі р’я р’ю р’є р’ї 

р ар ор ур ер ир ір яр юр єр їр 

с са со су се си сі ся сю сє  

с ас ос ус ес ис іс яс юс єс їс 

т та то ту те ти ті тя тю те  

т ат от ут ет ит іт ят ют ет їт 

ф фа фо фу фе фи фі ф’я ф’ю ф’є ф'ї 

ф аф оф уф еф иф іф яф юф еф їф 

х ха хо ху хе хи хі ях юх ех їx 

ц ца цо цу це ци ці ця цю цє  
ц ац оц уц ец иц іц яц юц єц їц 

ч ча чо чу че чи чі яч юч єч їч 

ш ша шо шу ше ши ші яш юш єш їш 

щ ща що щу ще щи щі ящ ющ єщ їщ 

дз дза дзо дзу дзе дзи дзі дзя дзю дзє  

дз адз одз удз едз идз ідз ядз юдз едз їдз 

дж джа джо джу дже джи джі ядж юдж едж їдж 
 


