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В останні роки машинне навчання застосовується у багатьох сферах 

людської діяльності, зокрема і в медицині. Методи глибокого навчання 

допомагають виконувати раннє діагностування та прогнозування раку 

завдяки можливості виділення, автоматичного конструювання та аналізу 

ключових характеристики у складних наборах даних [1]. Автоматизація 

гістопатологічного аналізу може прискорити та полегшити процес 

визначення діагнозу. 

У дослідженні було використано набір даних BreCaHAD, який 

представлено мікроскопічними знімками біопсії пацієнтів з раком грудей. 

До набору даних входить 162 зображення з роздільною здатністю 

1360×1024 пікселі та файли анотації, в яких містяться координати пухлин 

на знімках [2]. 

Для розв’язання задачі класифікації було проведена попередня 

обробка вхідних даних датасету BreCaHAD. Зображення були 

прокласифіковані за двома класами: із патологіями та без патологій. 

Отримано вибірку, що складається із 40000 зображень роздільною 

здатністю 32×32 пікселі кожне. Отриманий датасет був розділений на 

навчальну, затверджувальну та тестову вибірки. 

Архітектура згорткової нейронної мережі складалася з трьох пар 

шарів згортки та підвибірки, одного повнозв’язного шару [3]. Точність 

класифікації на навчальній вибірці склала 0.96, а на тестовій – 0.94. 

У подальших дослідженнях планується розробити алгоритм 

детектування патологій на мікроскопічних знімках біопсії. 
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