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Чумарна Марія Іванівна народилася
19 серпня 1952 року в селі Рекшин
Бережанського району Тернопільської
області.
Закінчила
філологічний
факультет Львівського державного університету ім. І. Франка 1975 року.
У місті Збараж працювала вчителем, літературним працівником і завідувачем
відділу листів районної газети, керувала літературною студією «Заспів». Працювала
журналістом у місті Сколе Львівської області.
У Львові працювала в обласній організації товариства книголюбів, у редакціях
багатотитажної газети, заводського радіомовлення у виробничому об’єднанні
«Мікроприлад».
Від 1991 року засновниця та директор Приватної авторської школи Марії
Чумарної. Протягом 2000-2006 років була директором авторської школи «Тривіта».
Від 2006 року працює редактором і ведучою авторських програм «Літературний
Львів» і «Феномен України» на Львівському телебаченні.
Науковий керівник освітньо-методичного центру «Родина» (1991). Член
жіночої асоціації «Взаємодія» (1998) і Ради Всеукраїнського товариства імені
Григорія Ващенка (від 2000 року).
З-під її пера з’явилася низка художньо-пізнавальних книг, розрахованих на
широке коло читачів: «Сонячна музика» (1982), «Земля між вогнями» (1986), «З
глибин» (1991), «Стрітення» (2000), «Вихід» (2002), «Педагогіка любові»,
«Мандрівка в українську казку», «З початку світу. Україна в символах» (2005),
«Цокає годинничок» (2003), «Золотий Дунай» (2007), «Думки навздогін», «Озеро
істини» (2007), «Мислене поле» (2008), «Код української вишивки» (символіка
української вишивки) (2008), «Любов у залізних чоботях» (2009), «Буття і небуття»
(2011). Вона є також авторкою таких книжок для дітей: «Нев'янучі плоди» (2004),
«Лумпумчик» (2008), «Так чи не так?» (2010), «Кумедна читанка. Від А до Я»
(2010), «Казки для друга» (2011), «Мала й велика Україна» (2011), «Як зайчики
зимували» (2012), «Зернятко» (2013).
Лауреат премії «Благовіст» (2005).
Член Спілки письменників України з 1984 року.
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