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Мамай-Гора, що розташована поблизу с. Ве-

лика Знам’янка Запорізької обл., це обширна 

височина на лівому березі сучасного Кахов-

ського водосховища. Від його дзеркала її висо-

та сягає 81 м. Колись тут до Дніпра впадав його 

лівий доплив — р. Конка. Зазвичай у давнину 

незвичні явища природи (а в степу наявність 

подібної гори була справді дивом) викликали 

посилений інтерес у мешканців регіону. Саме 

тому Мамай-Гора, яка, мабуть, вважалася са-

кральним місцем, стала останнім притулком 

для померлих багатьох племен і народів, які 

жили тут від епохи неоліту до доби пізнього се-

редньовіччя включно.

На жаль, останнім часом збереженню істо-

рико-культурної спадщини приділяється все 

менше уваги, незважаючи на прийняті Вер-

ховною Радою Закони України «Про охорону 

культурної спадщини» (2005) та «Про охоро-
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ну археологічної спадщини» (2004). Адже, як 

слушно зауважує один зі знаних фахівців у га-

лузі юридичної деонтології С.С. Сливка (2001, 

с. 38), одним з негативних чинників у роботі 

посадовців є небажання змінити власну думку, 

навіть незважаючи на зміни у законодавстві. 

Саме тому нині частішають випадки кар-

них злочинів, пов’язаних з так зв. «чорною 

археологією». Наприклад, у Запорізькій обл. 

нещодавно була зафіксована спроба погра-

бувати найбільший курган у Приазов’ї — 

Куляб-Могилу — пам’ятку національного зна-

чення. Ці дії вимагають порушення криміналь-

ної справи згідно з ч. 3 ст. 298 Кримінального 

кодексу України (Науково-практичний… 2005), 

що й було зроблено, проте ніяких активних 

оперативних та слідчих заходів так і не було 

вчинено. Не обійшлося без «чорних археоло-

гів» і на Мамай-Горі. За незаконні розкопки 

розташованого там кургану мешканець с. Ве-

лика Білозерка був засуджений до шести міся-
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ців позбавлення волі та штрафу у розмірі 7 500 

гривень (Антошкіна, Мурзін 2007, с. 21).

Проте найбільшою бідою цієї визначної 

пам’ятки є її природне руйнування водами Ка-

ховського водосховища. Зрозуміло, про будів-

ництво опорної стіни для вирішення цієї про-

блеми мови не було і, мабуть, ніколи й не буде. 

Тому єдиним можливим виходом з цієї ситуації 

є організація випереджувальних археологічних 

досліджень. Саме цим і займається експедиція 

Запорізького Національного університету на 

чолі з Г.М. Тощевим.

На відміну від експедицій колишніх часів, її ко-

шторис складається лише з добових співробітни-

ків університету та студентів-практикантів. Через 

це немає можливості орендувати автотранспорт, 

землерийну техніку, придбати необхідний інвен-

тар. Таким чином, діяльність експедиції базується 

на відданості науці викладачів університету та ро-

мантизмі юних студентів, яких не лякають ні по-

бутові умови, ні важка праця під пекучим сонцем. 

Слід зазначити, що під час досліджень використо-

вувалися такі передові методи як аерофотозйом-

ка, геомагнітна зйомка тощо (Тощев 2009).

Це дозволило співробітникам експедиції про-

тягом 10 років (1988—2008) дослідити близько 600 

ґрунтових та підкурганних поховань різних епох. 

Чисельно серед них домінують скіфські комплек-

си (341). Таким чином, нині могильник скіфсько-

го часу на Мамай-Горі є найбільшим у степовій 

смузі України. 

Знайдені матеріали — археологічні та ан-

тропологічні — не тільки ретельно та вчасно 

досліджуються, більше того, оперативно вво-

дяться до наукового обігу, про що свідчать чо-

тири книжки «Могильник Мамай-Гора». Ви-

конані ці книги на пристойному поліграфіч-

ному рівні та супроводжуються численними 

ілюстраціями. 

Вельми позитивним є те, що автори не 

тільки оперативно вводять до наукового обі-

гу матеріали, але й аналізують та інтерпрету-

ють комплекси або окремі категорії інвента-

рю, що знаходить відображення на сторінках 

вітчизняних і зарубіжних видань (Андрух 1999; 

2009; Andruh, Toschev 2000; Toscev 2005; Тощев 

2007).
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