Водяник Аркадій Аркадійович – Член Ради, відповідальний за роботу
друкованих видань ТМВ НМУ імені О.О.Богомольця, старший лаборант кафедри педіатрії
№4.
Водяник Аркадій Аркадійович народився 22 листопада 1993 року.
У 2010 році закінчив фізико-математичний клас ліцею №157. У 2016 році отримав
повну вищу освіту за спеціальністю Педіатрія у Національному медичному університеті
імені О.О.Богомольця та отримав диплом спеціаліста з відзнакою (середній бал додатку до
диплома – 5,0). У 2016 році був занесений до Книги Пошани НМУ імені О.О. Богомольця.
З 1 серпня 2016 року працює старшим лаборантом на кафедрі педіатрії № 4 та
навчається в інтернатурі за спеціальністю Педіатрія в НМУ імені О.О. Богомольця.
З 4 січня до 31 січня 2016 році проходив стажування в Університетській клініці
штату Пернамбуку (м. Ресіфі, Бразилія). З 1 серпня до 1 вересня 2016 року проходив
стажування у відділенні дитячих інфекційних хвороб в лікарні Хасбро (м. Провіденс, РодАйленд, США).
Призер Всеукраїнської олімпіади з дисципліни гістологія, цитологія та ембріологія
(2011/2012 н. р., диплом II ступеня), призер V Всеукраїнської олімпіади з дисципліни
патологічна анатомія (2012/2013 н. р., диплом II ступеня). Переможець (диплом І ступеня)
IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук

у галузі

«Клінічна

медицина» (2013/2014 н. р.).

Учасник

Всеукраїнських олімпіад з анатомії людини, фармакології, педіатрії, мікробіології та
вірусології, клінічної імунології та алергології.
Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації
працівників медичних вузів України за значні успіхи в науковій діяльності (2014 р.).
Стипендіат іменної академічної стипендії Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2013
р.), академічної стипендії Кабінету Міністрів України (2014 р.), академічної стипендії
КМДА (2014 р.), академічної стипендії імені О.О. Богомольця (2015 р.).
Переможець (дипломом I ступеня) у секції «Педіатрія та неонатологія» на
Міжнародному конгресі медичних студентів в м. Гронінген, Нідерланди (2015 р.), учасник
Європейської студентської конференції Шаріте, м. Берлін, Німеччина (2015 р.), учасник
Міжнародної конференції "Антимікробна резистентність в мікробних біоплівках і
можливості лікування", м. Гент, Бельгія (2016 р.), учасник Міжнародної конференції
"Eurobiofilms 2017", м. Амстердам, Нідерланди (2017 р.).
Нагороджений дипломом за кращу наукову роботу на Міжнародній науковопрактичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я, м. Київ (2013 р.),
дипломом за кращу наукову роботу на Міжнародному науково-практичному конгресі

студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», м. Київ (2013 р.),
диплом ІІІ ступеня на Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих
вчених, м. Алмати, Казахстан (2014 р.), дипломом за кращу наукову роботу на
Міжнародному науково-практичному конгресі студентів і молодих вчених «Актуальні
проблеми сучасної медицини», м. Київ (2014 р.), диплом за кращу наукову роботу в
Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я,
м. Київ (2015 р.).
Автор 26 друкованих робіт, зокрема 8 статей в журналах, що внесені до переліку
фахових видань з медичних наук. Переможець Грантової конференції студентів НМУ
імені О.О. Богомольця (2016 р.).
З 2014 до 2016 року був головою Студентської ради медичного факультету № 3 та
членом Ради СНТ імені О.А. Киселя (координатор з міжнародних та міжвузівських
зв’язків).
Вільно володіє англійською мовою, сучасними методами обробки наукової
інформації та літератури.

