Біографічна довідка
(станом на 28.04.2017р.)

______ЛИХОЛІТ_Микола_Іванович__________
(прізвище, ім'я по батькові)

Працює за посадою: директор-Головний конструктор
Казенного підприємства спеціального
приладобудування «Арсенал»
Громадянство громадянин України
Число, місяць і рік народження 13.05.1953
Місце народження Україна, с. Рівне Новоукраїнського району
(держава , область , місто, район, село )

Кіровоградської області_

______________________ __________________

Освіта вища, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975р.,
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,

радіофізика і електроніка (нелінійна оптика)
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація )

Науковий ступінь, вчене звання Доктор технічних наук, доцент кафедри
оптики, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний
член Академії навігації і управління рухом, дійсний член (академік) Академії
технологічних наук України.
Володіння мовами українською, російською – вільно, англійською (читає і
( якими, якою мірою )

перекладає зі словником)
Нагороди, почесні звання
Лауреат Державної премії України у галузі
науки і техніки - 2008; орден «За заслуги» III ступеня - 2013; почесне звання
«Заслужений машинобудівник України» - 2003; галузеві відзнаки: «Знак
пошани» - 2014; «Нагрудний знак М.К.Янгеля» - 2013; «Почесний працівник
космічної галузі України» - 2008.
Ранг державного службовця
Загальний стаж роботи

_______―_________ ________________

( дата присвоєння )

41р. 07м. 16д.

__________________________________________

Депутат ради

_______________―__________________________________

Стягнення

_______________―__________________________________

( найменування ради )

( які, ким і за що накладені )

Трудова діяльність
09.1974 – 05.1975

Інженер Київського Державного університету
ім. Т.Г. Шевченка (КДУ), м. Київ

11.1975 – 12.1978

Аспірант КДУ, м. Київ

09.1976 – 10.1978

Молодший науковий співробітник КДУ, м.
Київ

12.1978 – 07.1992

Інженер-дослідник, інженер, провідний
інженер, начальник сектору, заступник
начальника відділення відділу 38 «Центральне
конструкторське бюро (ЦКБ) ВО
«Завод Арсенал», м. Київ

07.1992 – 12.1992

Заступник начальника відділення ЦКБ
«Арсенал» ВО «Завод Арсенал», м. Київ

12.1992 – 08.1993

Заступник начальника – головного
конструктора по науковій роботі ЦКБ
«Арсенал», м. Київ

08.1993 – 09.1999

Перший заступник директора – Головного
конструктора ЦКБ «Арсенал», м. Київ

09.1999 – 07.2000

Перший заступник директора
Казенного підприємства «ЦКБ Арсенал» (КП
ЦКБ «Арсенал»), м. Київ

07.2000 – 09.2006

Перший заступник директора – Головного
конструктора КП ЦКБ «Арсенал», м. Київ

09.2006 –02.2007

Виконуючий обов’язки директора –Головного
конструктора КП ЦКБ «Арсенал», м. Київ

02.2007 – 07.2009

Директор –Головний конструктор КП
ЦКБ «Арсенал», м. Київ

07.2009 по т.ч.

Директор – Головний конструктор КП
СПБ «Арсенал», м. Київ

