
 

СТУДЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ 
з нагоди 80-річчя Конґресу Українців Канади, відділ Торонто 
за визначну участь у громадській діяльності та провідництво 

 
Щоб відзначити 80-річчя відділу, КУК-Торонто започаткував студентську стипендію. 
 
Мета стипендії – відзначення молоді за визначну громадську діяльність. Призначено 
одну чи більше стипендій українсько-канадським студентам, які навчаються в 
акредитованому університеті, коледжі чи інших вищих навчальних закладах Великого 
Торонто. Цього року буде надано до 8 стипендій у розмірі $1,000 кожна. 
 
Стипендія створена завдяки фондам із спадщини пана Романа Колісника, давнього 
прихильника КУК-Торонто, за що ми йому дуже вдячні. 
 
Основні вимоги: 
• Студент має бути віком від 18 до 29 років 
• Повинен закінчити принаймні один рік визнаної та акредитованої програми вищого 
навчального закладу у Великому Торонто 
• Повинен проживати у Великому Торонто або відвідувати школу у Великому Торонто 
• Повинен бути громадянином Канади або постійним мешканцем Канади 
 
Якщо ви задовільняєте ці вимоги, ви можете подати документи на отримання стипендії.    
 

Ви ПОВИННІ подати всі необхідні документи (в разі відсутності будь-якого документу, 
аплікація не розглядатиметься): 
 

1. Офіційне свідоцтво, що свідчить про закінчення щонайменше одного року навчання 
2. Заповнену форму (див. нижче) 
3. Два рекомендаційні листи (форма додана) від визнаних українсько-канадських 
організацій Торонто 
4. Сучасне резюме 
5. Контрольний перелік всіх необхідних документів (див. нижче) 

 



ФОРМА СТУДЕНТСЬКОЇ СТИПЕНДІЇ З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ КУК-ТОРОНТО 

1) Особиста інформація 
Ім’я:  _________________________________________________________________________ 
Дата народження:  _____________________________________________________________ 
Поштова адреса:  ______________________________________________________________ 
Електронна адреса:  ____________________________________________________________ 
Телефон:  _____________________________________________________________________ 
Чому ви подаєтеся на цю студентську стипендію? 
 
2) Інформація про навчальний заклад 
Назва вищого навчального закладу:  ______________________________________________ 
Назва програми:  ______________________________________________________________ 
На якому році програми:  _______________________________________________________ 
 
3) Дві особи, які нададуть рекомендаційного листа 
1) Ім’я:  _______________________________________________________________________ 
    Контактна інформація: ________________________________________________________ 
 
2) Ім’я:  _______________________________________________________________________ 
    Контактна інформація:  _______________________________________________________ 
 
4) Громадська діяльність (Відповісти на окремому листку) 
Подайте стислий підсумок вашої добровольчої діяльності/проєктів в нашій громаді:  

• Хто з цього в громаді скористав?  

• Яким був вплив (його вимір і тривалість)? 

• Як ви продемонстрували свої лідерські вміння?  

• Що ви навчилися в результаті вашої діяльності? 
 

5) Довга відповідь (Відповісти на окремому листку) 
Ви подаєтеся на цю стипендію, тому що зробили значний добровольчий внесок у нашу 
спільноту. Використовуйте стільки місця, скільки потрібно для цієї відповіді. 
 

Подумайте про майбутнє залучення молоді до нашої громади: 
• Які проблеми ви бачите перед нашою спільнотою, особливо щодо залучення молоді? 
• Які рішення та стратегії ви запропонували б для продовження наших успіхів? 
• На вашу думку, якою буде ваша майбутня роль в українсько-канадській спільноті? 
 

 
Надішліть повний комплет матеріялів до: 
 

UCC Toronto 80th Anniversary Student Scholarship 
Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch 
145 Evans Ave., Toronto, ON   M8Z 5X8     
 

Чи 
             

info@ucctoronto.ca    

mailto:info@ucctoronto.ca


КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДОКУМЕНТІВ 
_____ Я відповідаю критеріям  _____ Заповнена анкета 
_____ Додано свідоцтво   _____ Додано резюме 
_____ ДВІ рекомендації   _____ Підписана форма Waiver and Release 
 
WAIVER AND RELEASE 

I hereby irrevocably permit, authorize, grant, and license the UCC Toronto Branch, and its 

employees, officers, directors, and agents, the rights to display, exhibit, transmit, broadcast, 

reproduce, license, otherwise use, and permit others to use, my name, image, likeness and 

personal biographical information, and all materials submitted with my application, in 

perpetuity throughout the universe in any medium or format whatsoever now existing or 

hereafter created on any platform for publicity, promotion, and otherwise in connection 

with the UCC Toronto 80th Anniversary Student Scholarship Award without further consent 

from or royalty, payment, or other compensation to me. 

I hereby irrevocably waive all legal and equitable rights relating to all liabilities, claims, 

demands, actions, suits, damages and expenses, including but not limited to claims for 

copyright infringement, infringement of moral rights, libel, defamation, invasion of any 

rights of privacy, violation of rights of personality or publicity, physical or emotional injury or 

distress, or any similar claim or cause of action in tort, contract or any other legal theory, 

now known or hereafter known in any jurisdiction throughout the world arising directly or 

indirectly from my application for and participation in the UCC Toronto 80th Anniversary 

Student Scholarship Award. I agree to defend, indemnify, and hold harmless the UCC 

Toronto Branch, and its employees, officers, directors, and agents, from and against all 

claims by third parties arising directly or indirectly from my application for and participation 

in the UCC Toronto 80th Anniversary Student Scholarship Award. 

 

Підпис: 

________________________________________ 

Дата: 

________________________________________ 

 

***ТЕРМІН ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: до 30 ВЕРЕСНЯ 2021*** 

***НЕПОВНІ заяви не розглядатимуться*** 

 


