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У статті розглянуто особливості експлікації епістемічної модальності у текстах наукового стилю, проаналізовано засоби вираження субкатегоріальних значень епістемічної модальності, з’ясовано специфіку функціонування суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах різних жанрів.
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Актуальність та доцільність дослідження. Поняття модальності посідає чільне місце у сфері наукових зацікавлень  українських і зарубіжних мовознавців. Різноплановість підходів до тлумачення модальності у лінгвістичних дослідженнях свідчить про недостатній рівень аналізу цієї               категорії і зумовлює актуальність обраної теми.
Метою статті є визначення й аналіз закономірностей експлікації епістемічних суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах.
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) окреслити поділ модальних значень на типи;
2)  з’ясувати засоби вираження  епістемічної модальності;
3) виявити й описати специфіку експлікації епістемічних суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах різних жанрів.
Аналіз останніх публікацій. Особливо важливими для сучасного українського мовознавства є дослідження особливостей вербалізації суб’єктивно-модальної та об'єктивно-модальної площин у текстах різних жанрів. Цьому питанню присвячені наукові розвідки Н. Д. Арутюнової, А. П. Грищенка, Н. П. Гальони, О. Л. Доценко, М. А. Дмитровської та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання категоризації модальних значень значною мірою залежить від критеріїв, які покладені дослідником в основу класифікації. Виправданим є виділення епістемічної, аксіологічної і волітивної суб’єктивної модальності, в межах кожної з яких наявні вужчі субкатегорійні значення. 
………………………………………………………………………………..
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Питання експлікації епістемічних суб’єктивно-модальних значень у науковому мовленні можна вважати суперечливим, адже сама природа наукового стилю диктує об’єктивність, аргументованість, «нейтральність» висловлення. Тим не менш епістемічні значення у наукових текстах трапляються досить часто. Вибір формальних засобів для вираження модальності залежить від теми наукового дослідження, жанру публікації, індивідуального авторського стилю. 
Перспективними є подальші дослідження функціонування суб’єктивно-модальних значень у різних стилях мови, адже модальність є універсальною категорією, властивою всім мовам і безпосередньо пов’язаною з логікою формування і вираження думки. 
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