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ВОЛКОВА 
Анна Юрьевна  

 
Волкова Анна Юрьевна, 07.08.1974 года рождения. С сентября 2005 го-

да по настоящее время – заместитель директора по учебно-производственной 
работе Симферопольского высшего профессионального училища ресторанного 
сервиса и туризма (СВПУРСиТ). 

С 1991 по 1995 год обучалась в Полтавском кооперативном институте, 
специальность «Экономика предприятий», квалификация – экономист-
организатор. 

Февраль – май 1997 года – проходила курс усовершенствования анг-
лийского языка в Центральной школе (Central School of English) в Лондоне. 

С 2002 года Волкова А.Ю. является координатором деятельности 
СВПУРСиТ в Европейской ассоциации профессиональных школ гостиничного и 
туристского профилей (AEHT). 

В сентябре 2007 года зачислена в аспирантуру Института педагогиче-
ского образования и образования взрослых Академии педагогических наук Ук-
раины, специальность 13.00.04 – теория и методика профессионального обра-
зования. 
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