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Інструкція по установці Oracle Java SE JRE 

1. Автоматичний режим установки 
ВАЖЛИВО. Завантажити та встановити Java на комп’ютері можуть лише користувачі з правами 

адміністратора.  

Завантаження та установка 
 Перейти на сайт Java (java.com). Перейти до категорії завантажень («Загрузка») 

 

 Натиснути кнопку «Согласиться и начать бесплатную загрузку» 

  

 Зберегти файл, що завантажується (jxpiinstall.exe) на комп’ютері. 
 Запустити файл jxpiinstall.exe . 
 У вікні, що з’явиться натиснути «Install>»

 

 Натисніть кнопку «Next»(Далі) та пройдіть наступні діалогові вікна. В останньому вікні 
натисніть «Close»(Закрити). Процедуру установки Java завершено.  

 
 

ЗАУВАЖЕННЯ. Може знадобитись перезавантажити (закрити та повторно відкрити) браузер, 

для того щоб Java було встановлено у браузер.   

http://java.com/ru/
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2. Ручний режим встановлення 
 

     Завантаження установочного файлу Java для різних ОС 
У браузері відкрити сайт Oracle (www.oracle.com). Перейти до категорії «Загрузки» 

(«Downloads»)  

 

У списку категорій знайти «Java SE» 

 

Обрати платформу JRE для скачування: 

 

Погодитися з ліцензією та обрати необхідний файл:  

ЗАУВАЖЕННЯ. Обирати версію Java SE JRE необхідно відповідно до встановленої операційної 

системи на комп’ютері, а розрядність відповідно до встановлених браузерів. Тобто для ОС 

Windows XP (7) з 32 бітним браузером це файл - jre-7u9-windows-i586.exe  

 

http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html
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     Установка Java SE JRE для ОС Windows (32 та 64 розрядних) 
Після завантаження необхідного установочного файлу Java на комп’ютер або запуску його з 

носія необхідно: 

 Закрити всі відкриті вікна (в тому числі і браузер). 
 Для того щоб запустити процес установки двічі натисніть на завантажений файл.  
 Розпочнеться процес установки. Натисніть кнопку Install (Встановити), для того щоб  

продовжити установку.  

  

 З’явиться декілька діалогових вікон із запитами підтвердження установки, 

погоджуємось та в останньому діалоговому вікні натискаємо кнопку Close(Закрити). 

Процедуру установки Java завершено.  

 

 

ЗАУВАЖЕННЯ. Може знадобитись перезавантажити (закрити та повторно відкрити) браузер, 

для того щоб Java було встановлено у браузер.   
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     Установка Java SE JRE для операційних систем Mac OS X 
Java SE JRE для Мас OS X існує лише 64-бітна, тому браузер також має бути 64-бітний 
(наприклад, Safari або FireFox). 32-бітні браузери, такі як Chrome, не підтримують Java 7 на 
платформі Mac.  

 Завантажте файл jre-7u6-macosx-x64.dmg.  

 Відкрийте завантажений файл dmg. 

 Двічі клацніть на зображення малюнку пакета, для того щоб запустити майстер 

установки. 

 

 

 Майстер установки розпочинає свою роботу. Натисніть Далі(Продолжить). 
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 Стандартна установка в Macintosh HD натисніть кнопку Установить.  
 

 
 Після завершення установки на екрані буде показано вікно підтвердження. Натисніть 

Закрыть, щоб завершити установку.  
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3. Перевірка установки Java  

У браузері «FireFox» зайти в меню, потім перейти у «Додатки». 

  

У вікні, що з’явиться обрати категорію «Плагіни» , та перевірити Java Platform SE 7 U9 

 

Також можна перевірити встановлені модулі Java в системі в Панелі керування: 
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4. Перевірка роботи Java в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

Для перевірки чи коректно працює Java з Єдиним реєстром досудових розслідувань необхідно 
на стартовій сторінці Реєстру натиснувши кнопку вибору ключа. Повинно з’явитися вікно 
вибору файлу. 

 

ЗАУВАЖЕННЯ. Якщо вікно вибору ключа не з’являється то Java працює не коректно. Тому, в 
першу чергу необхідно перевірити чи установлена вона взагалі та повторити установку. По 
друге необхідно перевірити яка розрядність у браузера (32 чи 64 біти) та якої версія 
установлена Java. По третє перевірити чи дозволено використання Java в браузері. 


