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ародився 20 червня 1960 р. в смт Ітат Тяжинського
району Кемеровської області (Росія), куди після закінчення Ростовського державного університету
переїхали працювати батьки. Батько, Семен Федотович, обіймав посаду директора Ітатської середньої школи, а мати,
Алла Вікторівна, була завучем цієї школи.
Сім’я істориків ще в дитинстві сформувала стійкий інтерес Володимира до історії. Будучи школярем, він
неодноразово брав участь в археологічних експедиціях, які
проводив історичний факультет Кемеровського державного
університету. Тому вибір майбутнього ВНЗ був зрозумілим
ще задовго до закінчення школи — історичний факультет
Кемеровського державного університету, на який Володимир вступив у 1977 р.
Після переїзду батьків до Запоріжжя, юнак перевівся на
історичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту. Нижчий статус навчального закладу не засмутив студента, і робота в школі його не лякала. Важливою
подією у житті стало те, що в цьому виші Володимир Орлянський зустрів свою долю — однокурсницю і майбутню дружину Наталю Гужву.
Глибокі та різнобічні теоретичні знання, а також практичні вміння, які стали міцним підґрунтям для руху вперед,
хлопець здобув на історичному факультеті завдяки високо
кваліфікованим викладачам, педагогам від Бога.
Скрупульозному ставленню до точності передачі інформації, а також роботі з документами вчив на своїх заняттях
з «Історії середніх віків» та «Методики викладання історії»
Б. Я. Гарбарець. Випускник щиро вдячний рідному інституту
за вагому базу знань із «Соціальної психології», а також за
цікавий «Курс допоміжних історичних дисциплін», який за
своєю значущістю виявився далеко не другорядним. Історія
України, про яку не говорилося в підручниках тих років, відкрилася студентам завдяки майбутньому декану факультету,
проф. Ф. Г. Турченку. Фанатичну любов до історії, безмежну
відданість історичній науці прищеплював студентам-першокурсникам викладач «Стародавнього світу» і куратор групи
О. М. Мальований. Зацікавлення релігією як соціальним явищем сучасного суспільства виникло під час проходження
«Спецкурсу з наукового атеїзму». Феєричні лекції з «Філософії» та «Історії зарубіжної культури» проф. А. Б. Когана
ознайомили студентів з культурами інших народів світу. Фундаментальні знання з «Основ економіки» надала, як не дивно,
«Марксистсько-ленінська політекономія».
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За виховання у студентів любові до майбутньої професії Володимир Семенович щиро вдячний декану факультету І. М. Бірюльову, а також викладачам О. І. Карагодіній
та М. С. Руденко.
Після закінчення інституту В. С. Орлянський служив у лавах Радянської армії. Свою педагогічну діяльність розпочав
вихователем групи продовженого дня в Якимівській восьмирічній школі, куди, за направленням навчального закладу,
приїхала молода родина. Згодом, після демобілізації, обіймав
посади учителя історії в СШ № 76, завідувача оргвідділу Запорізького райвиконкому та вчителя історії в СШ № 29.
З вересня 1990 р. до сьогодні працює в Запорізькому національному технічному університеті, де пройшов усі етапи
наукового та педагогічного зростання — від пошукувача до
доктора наук, від асистента до професора.
Зв’язок з історичним факультетом ЗНУ Володимир Семенович підтримує постійно. Науковим керівником його кандидатської та докторської дисертацій був
проф. Ф. Г. Турченко.
Головною діяльністю В. С. Орлянського є викладання.
Проте чималим виявився і його науковий багаж — більше
ніж 130 публікацій у наукових журналах, декілька монографій і навчальних посібників, участь у колективних наукових проектах.
Тривалий час сферою наукових інтересів вченого була
проблематика міжнаціональних відносин, зокрема національна політика радянської держави щодо національних меншин, і, насамперед, щодо єврейського населення, а також
міжетнічні відносини в міжвоєнний період 1920–1941 рр.
Спільно зі своїм батьком упродовж багатьох років був співавтором і організатором щорічних наукових конференцій
«Запорізькі єврейські читання», які проводилися у співпраці
з історичним факультетом ЗНУ. Читання посіли гідне місце
в українській іудаїці і стали відомими далеко за межами України. Сьогодні кількість проведених щорічних конференцій
перевищує 30. Низка робіт В. С. Орлянського присвячені різноманітним аспектам історії єврейського народу.
Останні десять років сферою наукових інтересів професора є окупація Запорізької області в період Другої світової
війни. Опубліковано більше ніж десять наукових статей з різноманітних аспектів історії окупації, видано одну монографію.
Визнанням високого рівня компетентності стало запрошення
Володимира Семеновича в авторський колектив із написання
наукової роботи «Запорізький рахунок у Великій війні».

