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Народився 20 червня 1963 р. в м. Львові у роди-
ні робітників, де завжди були в пошані чес-
ність, працелюбність та справедливість. Батько, 

Володимир Васильович, від початку трудового шляху 
й до виходу на заслужений відпочинок працював у ливар-
ному цеху ВО «Автонавантажувач». Любов до дорожньо-
будівельної справи прищепила мати, Ганна Андріївна, 
яка все життя пропрацювала техніком Львівської філії 
Київського дорожнього науково-дослідного інституту.

Ігор Володимирович навчався в середній шко-
лі № 76 м. Львова, і, після закінчення восьмого класу, 
в 1978 р. вступив у Львівський автомобільно-дорожній 
технікум, який закінчив у 1982 р., та отримав диплом 
з відзнакою за спеціальністю «Будівництво та експлуата-
ція автомобільних доріг». Під час навчання в технікумі 
працював у проектному бюро, де здобув перші практич-
ні навички з проектування автомобільних доріг.

З квітня 1982 р. по червень 1984 р. проходив дійсну 
строкову службу в лавах Збройних сил СРСР. Після де-
мобілізації вирішив продовжити навчання за обраною 
спеціальністю, та вступив на стаціонарну форму навчан-
ня інженерно-будівельного факультету Львівського по-
літехнічного інституту за спеціальністю «Автомобільні 
дороги». Ще будучи студентом займався науково-дослід-
ною діяльністю під керівництвом досвідчених викла-
дачів факультету. Після закінчення повного курсу нав-
чання, в 1989 р. захистив дипломну роботу, та отримав 
диплом з відзнакою за спеціальністю «Автомобільні 

шляхи та аеродроми», здобувши кваліфікацію інженера-
будівельника. Золоті, безтурботні студентські роки були 
захмарені Чорнобильською катастрофою, коли студен-
ти-будівельники їздили у будівельні загони в с. Мар’янку 
Донецької області, де майстрували житло для людей, від-
селених із небезпечної зони.

У 1989 р Ігор Володимирович приєднався до трудо-
вого колективу Львівської політехніки, ставши завідува-
чем лабораторії кафедри автомобільних доріг Львівської 
політехніки і, так склалась доля, що подальша трудова 
діяльність у цьому виші стала основою його життя.

На початку 90-х рр. вступив на заочну форму нав-
чання аспірантури при «СоюзГДНИИ» в Москві, де й зу-
стрів розвал Радянського Союзу. З набуттям Україною 
незалежності, у зв’язку з фінансовими проблемами, був 
змушений перевестись до аспірантури Львівського полі-
технічного інституту.

Педагогічну діяльність І. В. Вельган розпочав асис-
тентом, а згодом — старшим викладачем кафедри авто-
мобільних шляхів, де опанував викладання багатьох дис-
циплін з технології, організації будівництва і експлуатації 
автомобільних доріг. З відкриттям у Львівській політехні-
ці напряму підготовки «Транспортні технології», спочат-
ку працював на кафедрі автомобільних шляхів Інститу-
ту будівництва, а в 2005 р., з моменту створення кафедри 
транспортних технологій Інституту інженерної механіки 
та транспорту НУ «Львівська політехніка», перейшов на 
посаду старшого викладача, яку обіймає й сьогодні.

Ігор Володимирович викладає такі курси: «Експлуа-
таційні властивості шляхів сполучень», «Безпека руху 
транспортних засобів», «Інженерні споруди транспор-
ту» та «Взаємодія видів транспорту» для студентів на-
пряму підготовки «Транспортні технології».

Разом із доц. І. В. Коником проводить експертизи до-
рожньо-транспортних пригод. Займається науковою 
роботою в галузі будівельних матеріалів для покриття 
автомобільних доріг, зокрема опублікував близько 20 на-
укових праць у фахових виданнях.

Ігор Володимирович має активну громадянську по-
зицію. Його життєве кредо: «Потрібно шукати та позбу-
ватися вад у собі, а не в інших людях».

Одружений. Разом із дружиною Нелею виховує сина 
Андрія.
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