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Підпрограма – логічно завершений фрагмент програмного коду, 

ізольований від інших програмних одиниць. Підпрограма може мати власні 

внутрішні дані, змінні, функції тощо. Можливо організувати обмін даними між 

підпрограмою та іншими програмними одиницями. Підпрограма має власне ім'я, 

за яким може бути ідентифікована, але з яким не пов'язано ніякого значення 

(числа, символів тощо.).  

Підпрограма починається оператором SUBROUTINE і завершується 

оператором END (END SUBROUTINE). Підпрограма може бути викликана з 

іншої програмної одиниці, а також з неї можна викликати іншу програмну 

одиницю. Для виклику підпрограми використовують оператор CALL. 

 

Приклад. Скласти підпрограму HW для виведення на консоль привітання 

«HELLO, WORLD». 

SUBROUTINE HW( ) 

WRITE(*,*) 'HELLO, WORLD' 

END SUBROUTINE HW 

Виклик цієї підпрограми з іншої програмної одиниці може буде здійснено 

наступним чином. 

CALL HW( ) 

У ФОРТРАНі прямий або опосередкований рекурсивний виклик 

програмних одиниць (виклик самої з себе) неможливий.  

Функція (або підпрогама-функція), як і підпрограма, – це логічно 

завершений фрагмент програмного коду, ізольований від інших програмних 

одиниць. Функція може мати власні внутрішні дані, змінні, функції тощо. Також 

можливо організувати обмін даними між функцією та іншими програмними 

одиницями. Вона має власне ім'я, за яким може бути ідентифікована. Але функція 

відрізняється від підпрограми тим, що з її ім'ям пов'язано значення, яке функція 

повертає у точку виклика. Таким чином, функція – типізована програмна одиниця 

– її іменування підкоряється правилам призначення типів даних та правилу 

замовчування для типів даних. 
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Функція починається оператором [ТИП] FUNCTION і завершується 

оператором END (END FUNCTION). Якщо [ТИП] для функції не вказаний, то він 

призначається автоматично за правилами замовчування для типів даних. Функція 

може бути викликана з іншої програмної одиниці, а також з неї можна викликати 

іншу програмну одиницю. 

Прийнято розрізняти функції користувача, які розробляє і компілює саме 

користувач, та стандартні функції ФОРТРАНу, які розроблені, скомпільовані і 

розміщені у бібліотеках ФОРТРФНу розробником компілятора. 

 

Приклад. Використовуючи стандартні тригонометричні функції 

ФОРТРАНу, скласти підпрограму для визначення функції z=sin(x)+cos(y). 

FUNCTION Z(X, Y) 

Z=SIN(X)+COS(Y) 

END FUNCTION Z 

 

З ім’ям функції Z пов’язано значення типу REAL, яке, як результат 

розрахунку, буде повернуто в точку її виклику. Тому виклик функції відрізняється 

від виклику підпрограми. 

 

Приклад. Присвоїти змінній W значення квадрату функції z з попереднього 

прикладу, при x=0,3 і y=0,2. 

W=Z(.3, .2)**2 

 


