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ародився 23 червня 1955 р. в с. Сонине на
Кіровоградщині. У 1977 р. закінчив Одеський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Агрономія» і здобув кваліфікацію вченого агронома. Того
ж року вступив до аспірантури Всесоюзного селекційногенетичного інституту, але навчання довелося перервати у
зв’язку із призовом на службу до армії. Після демобілізації
в 1978 р. С. С. Корлюк відновився в аспірантурі та згодом
обійняв посаду молодшого наукового співробітника ВСГІ.
З 1987 р. працював в ОСГІ на посадах асистента, доцента, завідувача кафедри ботаніки, заступника декана,
декана факультету плодоовочівництва і виноградарства,
керівника кафедри ботаніки, екології та хімії. З 1996 р.
і донині С. С. Корлюк обіймає посаду ректора.
У 1986 р. Сергій Сергійович здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук, захистивши дисертацію
за спеціальністю «Генетика та селекція». У 2004 р. за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України отримав вчене звання професора кафедри ботаніки й екології.
С. С. Корлюк — автор чотирьох підручників із грифом МОН України, 40 навчальних і методичних посібників, 200 наукових статей. Вчений-практик активно
пропагує свої погляди на шляхи і засоби підготовки високоосвічених фахівців для АПК України, захист вітчизняного товаровиробника у пресі та на телебаченні. За
активної участі Сергія Сергійовича створено і внесено до
Державного реєстру сорти озимого горошку «Перлина»,
тритикале кормового типу «Буяна». Під його науковим
керівництвом захищено три кандидатські дисертації.
Завдяки ректору С. С. Корлюку на базі Одеського
державного сільськогосподарського інституту в 2001 р.
створено Одеський державний аграрний університет.

З часу підписання Україною Болонської декларації (2005) науково-педагогічний колектив під
керівництвом Сергія Сергійовича працює за кредитно-модульною системою організації навчального
процесу. Вивчали закордонний досвід, запрошували
професорів Пенсильванського університету (США)
для проведення практичних семінарів із викладачами ОДАУ. Результатом плідної праці стало проведення під егідою МОН та Мінагрополітики України
Всеукраїнської
науково-методичної
конференції
«Досвід упровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу: здобутки, проблеми,
перспективи» в 2009 р.
Упродовж 2013–2015 рр. професор брав участь
у транскордонному проекті «Забезпеченість сталого виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої худоби в господарствах
Румунії, Республіки Молдова та прикордонного регіону
України».
Ректор С. С. Корлюк із метою виконання наукових
проектів, що мають довгостроковий термін реалізації,
розроблення, впровадження та виробництва інноваційних продуктів, у 2017 р. ініціював та ухвалив рішення
про створення ТОВ «Науковий парк Одеського державного аграрного університету». У 2018 р. МОН України
розглянуло та затвердило цей проект.
С. С. Корлюк — член Української академії економічної кібернетики (1998). Нагороджений державними відзнаками «Відмінник народної освіти України» (1993),
«Почесна відзнака голови державної обласної адміністрації» (1999), «Знак пошани» (2005) та цінним подарунком — наручним годинником Одеської обласної ради
(2017).
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