
Тема: Мода і медіана в дискретних та інтервальних  рядах 

Медіана 

Медіана (Ме) - величина варіює ознаки, що ділить сукупність на дві рівні 

частини – зі значеннями ознаки менше медіани і зі значеннями ознаки більше 

медіани. 

             У ранжированном варіаційному ряду з непарним числом одиниць 

сукупності медіаною є значення ознаки у середньої в ряду одиниці. Медіана не 

залежить від значень ознаки, що стоять на краях варіаційного ряду. 

В інтервальному варіаційному ряду для знаходження медіани застосовується 

формула: , 

де X Me – Нижня межа інтервалу, в якому знаходиться медіана; 

f Me – Число спостережень (або обсяг вісового ознаки), накопичене до початку 

медіанного інтервалу; 

f Me – число спостережень або обсяг вісового ознаки в медіанній інтервалі (у 

абсолютному або відносному виразі); 

i – величина медіанного інтервалу; 

– Половина від загального числа спостережень або половина обсягу того 

показника, який використовується в якості вісового у формулах розрахунку 

середньої величини (у абсолютному або відносному вираженні). 

Прикладом такого ряду може служити місячна заробітна плата робітників цеху. 

Мода (Мо) – це варіант ознаки, який при цьому поєднанні причин різного 

порядку найчастіше зустрічається у варіаційному ряду. Наприклад, ціна, за 

якою найчастіше реалізується товар на ринку, є модою або модальної ціною. 

Місячна заробітна плата, яка найчастіше зустрічається у даному колективі, є для 

нього модальної заробітною платою.                                         

Мода – типова величина, в тому сенсі, що вона зустрічається в сукупності чи 

об’єктивно може зустрітися частіше за інших. Вона має важливе значення для 



вирішення деяких завдань, наприклад якої висоти повинні бути призначені для 

масового споживання верстати, столи і т. п., яка кількість дітей найчастіше 

зустрічається в сім’ї, який час дня є «піковим» для роботи підприємств 

громадського харчування, електростанцій , міського транспорту та ін, який 

рівень виконання плану найбільш часто зустрічається в тому чи іншому 

колективі робітників або підприємств і т. п. 

Мода відповідає певному значенню ознаки. На практиці моду знаходять, як 

правило, по згрупованим даними. 

У дискретному ряду мода визначається без обчислення як значення ознаки з 

найбільшою частотою. 

В інтервальному варіаційному ряду, тим більше при безперервної варіації 

ознаки, строго кажучи, кожне значення ознаки зустрічається тільки один раз.  

   Модальним інтервалом є інтервал з найбільшою частотою. Усередині 

цього інтервалу знаходять умовне значення ознаки, поблизу якого щільність 

розподілу, тобто число одиниць сукупності, що припадає на одиницю виміру 

варьирующего ознаки, досягає максимуму. Це умовне значення і вважається 

точкової модою. Логічно припустити, що така точкова мода розташовується 

ближче до тієї з меж інтервалу, за якою частота в сусідньому інтервалі більше 

частоти в інтервалі за одною кордоном модального інтервалу.   

 Звідси маємо зазвичай застосовувати формулу: 

X Mo - нижнє значення ознаки X в модальному інтервалі; 

i - величина інтервалу; 

f Mo - частота (частість) повторення ознаки X в модальному інтервалі; 

f Mo -1, f Mo +1 - відповідно частоти (частості) ознаки для інтервалу, що передує 

модальному і наступного за ним. 

 


