
1. Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2013-2017-nji, 2017-2023-nji 
ýyllar üçin Konsepsiýalarynyň ähmiýeti.

2. “Halkara gatnaşyklary”, “Daşary syýasat” we “Dünýä syýasaty” 
düşünjeleriniň gatnaşygy.

3. Oňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi.
4. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasy 

başlangyçlary.
5. Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň habar-seljeriş-düşündiriş iş.
6. Daşary aragatnaşyklaryň döwlet edaralary.
7. Döwletiň daşary syýasy işiniň esasy serişdeleri we usullary.
8. Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatyny saýlap almagynyň sebäpleri.
9. I Iowpsuzlygyň bitewiligi we bölünmezligi hakynda.
10. BMG-niň BA-nyň “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” hakyndaky 

Rezolýusiýasynyň taryhy ahmiýeti.
11. Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy.
12. Türkmenistanyň daşary syýasy Konsepsiýasyny durmuşa geçirmekde DIM- 

niň roly.
13. Bitaraplygyň türkmen nusgasynyň aýratynlyklary.
14. Diplomatik gullukda habar -  düşündiriş işi.
15. Türkmenistanyň daşary syýasy Konsepsiýasyndan türkmen 

diplomatiýasynyň milli mekdebi üçin gelip çykýan wezipeler.
16. Halkara dawalaryny parahatçylykly tertibe salmagyň ýollary.
17. Halkara gatnaşyklarda hökümete degişli däl guramalaryň orny.
18. Türkmenistanyň iri döwletler we dünýäniň syýasy hem-de ykdysady 

merkezleri bilen hyzmatdaşlygy barada.
19. Dünýä ykdysadyýeti globallaşmak şertlerinde.
20. Diplomatiýanyň häzirki zaman gömüşleri.
21. Türkmenistanyň Aziýa- Yuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen 

hyzmatdaşlygy.
22. Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak we ekologiýa babatdaky halkara 

başlangyçlary.
23. Halkara gatnaşyklarynyň gömüşleri we derejeleri.
24. Türkmenistanyň milli bähbitleri we daşary syýasatda ileri tutýan ugurlary.
25. Goňşy döwletler bilen gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary 

syýasatynyň esasy ugrudyr.
26. BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary.
27. Syýasy we diplomatik gepleşikler.
28. Halkara gatnaşyklarynda çaklaýyş usullary.
29. BMG-niň esasy edaralary.
30. Türkmen-amerikan gatnaşyklary barada.
31. Halkara gatnaşyklara gatnaşyjylar, olaryň gömüşleri we aýratynlyklary.
32. Türkmenistanyň BMG-niň BA-sy bilen hyzmatdaşlygy.
33. Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy.



34. Adam hukuklarynyň üpjün edilmegi -  BMG-niň esasy maksatlaryndan 
biridir.

35. Diplomatiýada h ab ar- seljeriş işi.
36. Halkara gatnaşyklaryň nazaryýeti barada düşünje.
37. Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklary.
38. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň 

BA-nyň 70-nji mejlisinde öňe süren daşary syýasy başlangyçlary.
39. BMG-niň ykdysady işi.
40. BMG we dünýäde onuň rolunyň pugtalanmagy.
41. Halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk.

Г

42. Global syýasatda we ykdysadyýetde Aziýa-Yuwaş umman sebitiniň 
ýurtlarynyň orny.

43. Halkara howpsuzlygynyň harby-syýasy jähtleri.
44. Ykdysady diplomatiýa.
45. Türkmenistanyň milli bähbitleri.
46. Turkmenistan we Goşulyşmazlyk hereketi (GH).
47. Türkmenistanyň ýaragsyzlanmak diplomatiýasy.
48. Häzirki zaman wehimleri, howplary we diplomatiýa.
49. Köptaraplaýyn diplomatiýa.
50. Diplomatik habaryň işjeň çeşmeleri.
51. Turkmenistan halkara gatnaşyklarynda ylalaşdyryjy merkezdir.
52. Diplomatik habara bildirilýän talaplar.
53. Sowuk urşuň tamamlanmagy we halkara gatnaşyklaryň ulgamynyň 

ewolýusiýasy.
54. Türkmenistanyň milli bähbitleri we onuň daşary syýasatynyň ileri tutulýan 

ugurlary.
Г

55. Türkmenistanyň YHHG-sy bilen hyzmatdaşlygy.
56. Halkara gatnaşyklarynda çaklaýyş usullary.
57. Medeni-gumanitar ulgamyndaky hyzmatdaşlyk.
58. Türkmenistanyň Bitarap döwlet hökmünde daşary syýasy Konsepsiýasy.
59. Türkmenistanyň sebitleýin guramalar bilen hyzmatdaşlygy.
60. Diplomatik habaryň çeşmeleri.
61. Halkara gatnaşyklarynda halkara hukugynyň omy.
62. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn diplomatiýa.
63. Türkmenistanyň Owganystan we Eýran bilen hyzmatdaşlygy.
64. Energetika diplomatiýasy.
65. Türkmenistanyň GDA döwletleri bilen hyzmatdaşlygy.
66. Gepleşikler diplomatiýanyň esasy hökmünde.
67. Häzirki wagtda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň öňünde durýan 

wezipeler.
68. Häzirki zaman global meseleleri we halkara gatnaşyklary.
69. Türkmenistanyň Yewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen gatnaşyklary.
70. Halkara gatnaşyklarynda hukugyň we ahlagyň orny.
71. Halkara guramalaryň halkara gatnaşyklardaky roly.
72. Diplomatik gulluk.



73. Güýçleriň deňagramlylygynyň emele gelýän ýagdaýlary.
74. “Halkara gatnaşyklary” “Daşary syýasat” we “Dünýä syýasaty” 

düşünjeleriniň gatnaşygy.
75. Türkmenistan weYewropa Bileleşigi.
76. Diplomatik habaryň çeşmeleri.
77. “Daşary syýasat” “Diplomatiýa” we “Diplomatik gulluk” düşünjileri.
78. BMG-niň ýörileşdirilen edaralary.
79. Halkara gatnaşyklarynyň nazaryýeti barada düşünje.
80. Türkmenistanyň Yakyn Gündogar ýurtlary bilen gatnaşyklary.
81. Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy.
82. Türkmenistanyň BMG-niň atom energiýasy boýunça Halkara agentligi, 

Bütin dünýä Söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygy .
83. Türkmenistanyň Orta Aziýanyň döwletleri bilen gatnaşyklarynyň ösmegi.
84. Türkmenistanyň “açyk gapylar” syýasaty.
85. Halkara gatnaşyklaryň geosyýasy Konsepsiýasy barada düşünje. 

Germaniýanyň, Britaniýanyň we Demirgazyk amerikanyň geosyýasy 
mekdepleri.

86. Güýçleriň deňagramlylygy barada düşünje.
87. BMG-niň işiniň esasy ugurlary.
88. Halkara gapma-garşylyklaryň sebäpleri.
89. Halkara gatnaşyklarynyň gatnaşyjylary.
90. Milli we halkara howpsuzlyk.


