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«Чим є для мене дитяча література? Не
відокремлюю дитячої літератури від «дорослої». Дитиною
зображала з ляльками велику маму, зараз – по-дитячому
прагну якогось вигаданого загадкового і захищеного світу
– де та лінія, котра визначає межу між дитинством і
дорослістю в кожній людині?»
Марина Степанівна Павленко народилася 30 березня 1973 року в селі Старичі
Яворівського району Львівської області. Коли Марииі було 2 роки, її родина
переїхала на Черкащину. Вищу педагогічну освіту здобула в Уманському
державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини (1991-1996 роки).
Протягом 1995-2000 років Марина Степанівна працювала вчителькою
початкових класів Уманської міської гімназії. Із 2000 року – викладач сучасної
української літератури на кафедрі української літератури й українознавства
Уманського державного педуніверситету імені Павла Тичини. Марина Павленко кандидат педагогічних наук, доцент, автор багатьох наукових публікацій,
методичних рекомендацій «У країні Лісових Дзвіночків» (2002) і монографії
«Тичининська формула українського патріотизму» (2002), за яку удостоєна
літературної премії «Благовіст». Також вона є упорядником спогадів про Павла
Тичину «З любов’ю і болем» (2005). Має багато публікацій у періодичній пресі,
мистецьких часописах («Березіль», «Кальміюс», «Дзвін», зокрема у тих, що
видаються за кордоном: вірменському – «Гарун», в італійському – «Артекультура»,
в німецькій «Соборності»), альманахах та колективних збірниках.
Одна з авторів всеукраїнських дитячих видань "Ангелятко" та "Ангеляткова
наука".
Авторка книжок поезій: «Бузкові зошити» (1997), «Чар-папороть» (2002),
«Душа осики» (2006); оповідань «Як дожити до ста» (2004), роману «Санта Лучія в
кирзових чоботях»; роману-тетралогії для підлітків «Русалонька із 7-В…» (2005,
2006, 2007); казок «Півтора бажання (Казки старої Ялосоветиної скрині)» (2007),
«Домовичок із палітрою» (2007), «Домовичок повертається»; повістей для дітей
«Миколчині історії» (2008), «Дитинство П. Тичини, Н. Суровцевої, В. Симоненка, В.
Стуса, І. Жиленко», «Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?» (2008); методичних
рекомендацій тощо. Упорядниця нових, незаідеологізованих спогадів про П. Тичину
«З любов’ю і болем».
Має сім’ю: чоловіка та двох донечок.

Нагороди та відзнаки
була переможцем і лауреатом ряду літературних конкурсів та премій:
- «Гранослов» (1996 р. — поезія, 2002 р. — проза)
- «Привітання життя» (Львів, 1996)
- літературний конкурс видавництва «Смолоскип» (2000, 2001, 2002)
- «Коронація слова» (Київ, 2004)
- «Золотий лелека»
- «Ярославів Вал»
- конкурс Української бібліотеки у Філадельфії (США, 1998)
- конкурс на кращу поему, присвячену річниці незалежності України (США,
2000)
- конкурс сучасної радіоп’єси
- конкурс Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО)
(2005)
- «Дитячий портал»(2005)
- Всеукраїнський конкурс сучасної новели імені Валеріана Підмогильного
(2006)
- Міжнародна недержавна україно-німецька премія імені Олеся Гончара за
збірку «Як дожити до ста»
- літературна премія «Благовіст» за монографію «Тичининська формула
українського патріотизму»
- премія ім. М. Чабанівського
- премія Фонду Воляників-Швабінських
- премія журналу «Березіль»
- премія ім. Л. Шахової (газета «Сільські вісті»).
Серед захоплень – малювання, що втілилось у створення низки книжокрозмальовок (К., 1998). Також Марина Степанівна ілюструвала власні книжки «Чарпапороть» і «Півтора бажання».
Член НСПУ з 1997 року.
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